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Programação Científica 

19/09/2018 – Quarta-feira – 1º dia 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

8h00 às 10h00 Credenciamento  Secretaria 

10h00 às 11h00 Apresentação cultural  Capela Ecumênica 

11h00 às 12h00 
Sessão solene de Abertura 

13h às 14h00 Conferência de abertura : Disseminação da Ciência 
de enfermagem. Onde chegamos e o que 
precisamos?  
Coordenadora: Sonia Acioli de Oliveira. Presidente 
da ABEn-RJ.  UERJ  
Conferencista: Emiko Yoshikawa Egry. Editora 
Chefe da Revista da Escola de Enfermagem da 
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Miniconferência: Perspectivas da SciELO para a 
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Enfermagem da UERJ.  
 
Mesa Redonda:  Preprint: limites e possibilidades 
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ABEn RJ. Escola Anna Nery Revista de 
Enfermagem 
Convidado:  Piotr Trzesniak. Universidade Federal 
de Itajubá.  

Capela Ecumênica 
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8h20 às 10h20 Minicursos, oficinas, simpósios, reuniões temáticas 
relacionadas ao eixo Pesquisar na prática e 
consolidação da ciência da enfermagem  (2h) 

Grade de salas 

10h20 às 11h10 Conferência:  Política de desenvolvimento da 
integridade na publicação científica e na ciência  
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(UFRJ). Escola Anna Nery. Revista de Enfermagem 
Conferencista:    Piotr Trzesniak. Universidade 
Federal de Itajubá.  
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integridade na publicação científica de enfermagem 
brasileira 
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cientifica da enfermagem.  
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& Contexto  

 
Capela Ecumênica 

13:00 às 14h30 Almoço  

14h30 às 16h00 Comunicações coordenadas  
Coordenação:  Pacita Geovana Gama de Sousa 
Aperibense. UFRJ Campus Macaé. 

Grade específica 
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Grade de salas 
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Capela Ecumênica 

21/09/2018  Sexta-feira (3º dia) – Cursos intra-evento 

8h30 às 12h30 
 
CURSOS E MINICURSOS  

Grade de salas 

21/09/2018 Sexta-feira (3º dia) 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

14h00 – 15h00 Conferência de Encerramento – Diretrizes de boas 
práticas na publicação científica: caminhos a trilhar  
Coordenadora: Sonia Acioli de Oliveira. FE/UERJ 
Conferencista: José Roberto Lapa e Silva. FM/UFRJ 

Capela Ecumênica 

15h30 às 16h00 

Avaliação do evento e Sessão de encerramento 
Sonia Acioli de Oliveira (Presidente da ABEn-RJ 
Ivone Evangelista Cabral (Diretora do CEPEn – 
ABEn-RJ) 

 
Capela Ecumênica 
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Prefácio 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

O Rio de Janeiro possui quatro universidades públicas, com pós-graduações stricto senso de enfermagem, 
sendo uma estadual (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e três federais (Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense). 
Portanto, possui um celeiro de produção de conhecimento que precisa ser divulgado em periódicos 
científicos e que alcance visibilidade nacional e internacional. 
A ABEn-RJ, como uma entidade da sociedade civil organizada, de caráter científico, cultural que prima 
pelo desenvolvimento da formação e da prática profissional assume a responsabilidade de promover esse 
evento cientifico temático, através do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem – CEPEn, destinado 
a incentivar o desenvolvimento e a divulgação da pesquisa em enfermagem, organizar e preservar 
documentos históricos da profissão. Esse evento pretende congregar autores, editores de revistas 
cientificas da área de enfermagem e saúde, pareceristas de revistas, Enfermeiras, enfermeiros e outros 
profissionais, atuando na pesquisa, na docência e ou na assistência, estudantes de iniciação cientifica, 
estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação.  
Para tanto, definiu-se como sistemática de desenvolvimento do Seminário, Conferências de abertura e 
encerramento, mesas redondas e painéis com experts, simpósios, fóruns, minicursos e oficinas que 
possibilitem trocas e diálogos, além de introduzir novos temas na agenda de debates que podem contribuir 
para as boas práticas de disseminação de conhecimento gerada pela ciência de enfermagem. 
Destacam-se temas como integridade e boas práticas científicas, publicação em sistema preprint, ciência 
aberta ou open science, compartilhamento de bancos de dados de pesquisa na geração de novos 
conhecimentos e disseminação, boas práticas autorais etc. 
A experiência dos editores científicos de revistas indexadas em bases nacionais e internacionais, tais como 
Revista Brasileira de Enfermagem (da ABEn Nacional), Revista de Enfermagem UERJ, OBJN, Escola 
Anna Nery Revista de Enfermagem, Pesquisa Cuidado Fundamental, entre outras, podem trazer 
significativo incremento para melhorar a qualidade dos artigos e o seu consequente processo de avaliação 
por pares. A qualificação permanente de autores, editores, revisores e publicadores, faz parte da missão 
de uma entidade com fins científicos e profissionais como é o caso da ABEn-RJ. 

 
Comissão Organizadora 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ENFERMEIRAS E MÉDICOS DO CAMPO DA SAÚDE SEXUAL E 

REPRODUTIVA SOBRE A MULHER LÉSBICA 

1 - Luciane Marques de Araújo; 2 - Lucia Helena Garcia Penna 

 

O estudo tem como objeto as representações sociais de enfermeiras e médicos do campo da saúde sexual e 

reprodutiva sobre a mulher lésbica. Objetivos: descrever o conteúdo das representações sociais de enfermeiras e 

médicos, do campo da saúde sexual e reprodutiva, sobre as lésbicas; identificar as especificidades de saúde sexual 

e reprodutiva reconhecidas, pelos profissionais, entre as lésbicas; discutir a interface entre as representações sociais 

e as práticas de atenção à saúde de lésbicas. A pesquisa tem natureza qualitativa. O referencial tem apoio nas Teorias 

das Representações Sociais e do Poder Simbólico. Participaram do estudo 24 enfermeiras e 21 médicos, atuantes na 

atenção primária, no município do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados de março a setembro de 2014. As 

técnicas de coleta de dados incluem a evocação livre e entrevista semiestruturada. Análise temático-categorial de 

conteúdo com auxílio do software NVivo. Os resultados indicam que a representação social sobre a lésbica está 

permeada de elementos da representação sobre a homossexualidade o que sugere tratar-se de uma representação 

não autônoma. As representações apresentam conteúdo fortemente normativo, com expressiva carga afetiva, que 

opera como substrato para a violência simbólica no cuidado, contribuindo com o processo de exclusão dessas 

mulheres do campo da saúde. As lésbicas foram classificadas em masculinas ou femininas, sendo as primeiras 

enraizadas numa rede de significados com forte conotação negativa e as femininas, na medida em que rompem menos 

com as normas sociais, são menos discriminadas. A violência simbólica opera, por meio da omissão e de um relativo 

silêncio em relação às demandas de saúde das lésbicas. Essas representações configuram barreira à humanização 

do cuidado à saúde dessas mulheres promovendo sua exclusão e indicando a necessidade de inclusão da temática 

na formação profissional, com vistas à desconstrução de preconceitos e garantia dos direitos humanos. 

 

Descritores: SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, HOMOSSEXUALIDADE FEMININA, GÊNERO E SAÚDE 

 

1 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Faculdade de Enfermagem UERJ; 2 - Enfermeira. Doutora em Ciências da 

Saúde da Mulher e da Criança. Faculdade de Enfermagem UERJ 
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O PACIENTE EM PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO: A ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DE UM CUIDADO 

SEGURO  

 

1-Eric Rosa Pereira; 2-Thayane Costa dos Santos; 3- Brenda Lopes Oliveira Vasconcellos; 4- Priscilla Valladares 

Broca; 5-Viviane de Melo Souza; 6-Fábio José de Almeida Guilherme 

 

Introdução: A segurança do paciente é classificada como a redução do risco de danos desnecessários relacionados 

aos cuidados de saúde, para um mínimo aceitável. Um mínimo aceitável refere-se à noção coletiva em face do 

conhecimento atual, recursos disponíveis e no contexto em que os cuidados foram prestados em oposição ao risco 

do não tratamento ou de outro tratamento alternativo. Ela não é focada somente em uma assistência livre de danos, 

mas em uma realização de forma certa, eficaz, com informações científicas e necessidade do indivíduo e até mesmo 

da família, é um tema que mobiliza em todo mundo organizações de saúde no sentido de evitar danos no processo 

de cuidar que possam causar eventos adversos. Objetivos: Identificar, através da literatura, os cuidados de 

enfermagem frente o paciente em período pós-operatório e analisar as boas práticas de enfermagem para manutenção 

de um cuidado seguro ao paciente pós-operatório imediato. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, seu 

objeto de estudo centra-se na segurança do paciente em período pós-operatório imediato. A coleta de dados em 

outubro de 2017 nas Bases de dados Lilacs, Medline e BDENF-Enfermagem, com os descritores associados em pares. 

Foram captados 851 artigos e selecionados, após critérios de inclusão e exclusão, 46 artigos para análise qualitativa. 

Resultados: Após a leitura na íntegras dos artigos, identificou-se a relevância da enfermagem para a segurança do 

paciente no período de perioperatório no que diz respeito ao tratamento à dor, farmacologicamente ou não, e o cuidado 

seguro na prevenção de infecção em sítio cirúrgico. Conclusão: Faz-se necessário que a equipe de enfermagem esteja 

preparada, cientificamente e tecnicamente, para a prestação de assistência segura e eficaz no pós-operatório 

imediato. O tratamento da dor e a prevenção de infecção em sítio cirúrgico é de suma importância na manutenção do 

estado de saúde, garantindo com isso, um cuidado livre de danos. 

 

Descritores: Enfermagem, Centro Cirúrgico, Segurança do Paciente 

 

1- Enfermeiro; Mestrando em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Docente do Centro 

Universitário UniAbeu;2 e 3- Acadêmicas de Enfermagem do 10 Período No Centro Universitário UniAbeu; 4- 

Enfermeira. Doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Professora adjunta do 

departamento fundamental da EEAN; 5- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da 

UERJ; 6- Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Professor da UNIGRANRIO 
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MORTALIDADE NA INFÂNCIA EM DOMICÍLIOS INDÍGENAS 

 

1-Gerson Luiz Marinho 

 

Objetivo: analisar taxas de mortalidade na infância (TM< 5) segundo cor/raça no Brasil, com foco nos indígenas. 

Método: Foram utilizados dados do Censo Demográfico 2010, recuperados a partir do Banco Multidimensional de 

Estatísticas (BME/IBGE). Calculou-se as TM<5 considerando óbitos de crianças < de 5 anos (Universo) e nascidos 

vivos (NV) (Amostra). As análises foram estratificadas segundo situação do domicílio (urbano e rural), Grandes 

Regiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e cor/raça (branca, preta, amarela, parda e indígena). A 

cor/raça do responsável foi utilizada como proxy de cor/raça do domicílio. Resultados: O Censo 2010 registrou 43.783 

óbitos de crianças < de 5 anos (4,2% do total e TM<5 = 2,4 por mil NV). A maioria ocorreu em domicílios pardos 

(50,1%), em áreas urbanas (78,0%). Para todas as categorias de cor/raça, as TM< 5 em domicílios rurais foram o 

dobro daquelas de domicílios urbanos, exceto para os indígenas, cuja TM< 5 rural (25,2 por mil NV) superou em seis 

vezes a taxa de domicílios indígenas urbanos (4,2 por mil NV). A magnitude das mortes mostrou-se mais elevada 

entre domicílios indígenas de área rural e na região Norte, onde o risco de uma criança < de 5 anos morrer foi 

aproximadamente 20 vezes maior que de crianças em domicílios brancos do Sudeste. Conclusão: As análises 

sinalizam para situações de maior vulnerabilidade para os indígenas, reforçando necessidade de maior empenho das 

políticas públicas com vistas à diminuição das iniquidades em saúde.  

 

Descritores: Mortalidade na Infância, Saúde de Populações Indígenas, Iniquidades  

 

1-Professor Adjunto Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ 
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DEMANDAS DE CUIDADOS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA 

 

1 - Maryanna Gonçalves Pacheco de Oliveira; 2 - Thais Guilherme Pimentel; 3 - Isabella Silva da Motta; 4 - Eliane 

Tatsch Neves; 5 - Ivone Evangelista Cabral; 

 

Objetivos: Analisar o perfil das CRIANES que implicaram em mudanças na forma de cuidar em casa. Método: Dados 

da cidade do Rio de Janeiro que compõe o Sharing Bank de um estudo tricêntrico. Aplicou-se a versão brasileira do 

instrumento Children With Special Health Care Neesds Screener a 589 familiares de crianças, em 12 unidades de 

atenção primária de saúde. A análise foi realizada por meio de estatística descritiva, pesquisa aprovada pelo Comitê 

de Ética. Resultados: Dos 589 familiares entrevistados, 73 (12,4%) responderam que a criança apresenta alguma 

necessidade especial que implicou em mudanças no cuidado domiciliar, onde em sua maioria são do sexo masculino, 

de cor negra/parda e possuem demandas de cuidados modificados; 49 (67,1%) tiveram diagnósticos médicos de 

alguma doença no ano anterior e tiveram as mudanças no cuidado. Os diagnósticos mais recorrentes são distúrbios 

imunológicos (n=18), respiratórios (n=17), comportamentais (n=5). Sendo, 24 (32,9%) têm estado recorrentemente 

doente, sem um diagnóstico médico. Tais necessidades levaram as famílias a mudarem o cuidado em casa, 

relacionadas a alimentação, retirada de cortinas e tapetes, idas e vindas aos serviços de urgência e tentativas de 

vagas para cirurgias e tratamentos pelo sistema de regulação de vagas. As crianças acompanhadas no Sistema Único 

de Saúde ou pela rede privada, correspondem a 43 (58,9%); enquanto 12 (16,4%) afirmaram que as crianças ainda 

não realizam acompanhamento. Conclusão: O diagnóstico das necessidades de saúde das crianças, do acesso e 

inserção nos serviços de atenção básica, a partir de uma avaliação da situação de risco familiar, pode auxiliar na 

reestruturação dos serviços, seu acolhimento na atenção básica e qualificação dos profissionais de saúde. Busca-se 

contribuir com subsídios para aumentar as possibilidades de se oferecer apoio social, de formulação de políticas 

públicas favoráveis a este grupo infantil. 

 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Criança 

 

1 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem Anna Nery. UFRJ;  2-  Enfermeira. Mestranda. Escola de 

Enfermagem Anna Nery. UFRJ;  3 - Enfermeira. Residente. Instituto Fernandes Figueira.; 4 - Enfermeira. Professora. 

Universidade Federal de Santa Maria.; 5 -Enfermeira. Professora Titular. Escola de Enfermagem Anna Nery. UFRJ 
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CARTILHA SOBRE OS CUIDADOS COM O CATETER VENOSO CENTRAL NO DOMICÍLIO: CONTRIBUIÇÃO DE 

ENFERMEIROS E FAMILIARES 

 

1 - Cicero Ivan Alcantara Costa; 2 - Sandra Teixeira de Araújo Pacheco  

 

Introdução: o tratamento da leucemia requer a manutenção de um acesso venoso central de longa permanência que 

possibilite o tratamento quimioterápico, coletas de sangue e transfusões frequentes, antibioticoterapia prolongada e o 

tratamento de outras complicações. O cateter gera dúvidas nos familiares de crianças portadoras de leucemia quando 

se trata dos cuidados à criança com cateter no domicílio, elevando número de atendimentos na emergência por 

infecção e bacteremia. Nesse sentido, os familiares precisam ser instrumentalizados quanto aos cuidados com o 

cateter venoso central da criança quando no domicílio. Objetivo: Construir uma cartilha sobre os cuidados com o 

cateter venoso central da criança com vista ao cuidado domiciliar. Método: pesquisa qualitativa do tipo participativa, 

realizada em uma instituição pública federal localizada no município do Rio de Janeiro/RJ. Participaram do estudo 6 

familiares de criança com leucemia e 6 enfermeiros assistenciais. A construção da cartilha foi através dos dados 

coletados nos círculos de discussão com enfermeiros e familiares e subsidiada pela literatura científica. A pesquisa foi 

aprovada pelos pareceres: 2.549.848 e 2.627.369. Resultados: A análise dos dados apontou como temas para compor 

a cartilha, o curativo do cateter, os cuidados para não molhá-lo, os motivos e intervalos de troca do curativo, os riscos 

do cateter para a criança e as medidas de prevenção de infecção. Conclusão: o cateter venoso central representa um 

risco de infecção adicional à criança portadora de leucemia que tem seu sistema imunológico debilitado pela doença 

ou em decorrência do tratamento. Portanto esta cartilha reduzirá os riscos de infecção da criança no domicílio, uma 

vez que ela servirá de guia para o familiar/cuidador durante o manuseio do cateter. Implicações para enfermagem: a 

cartilha servirá de guia para os enfermeiros nas orientações para alta hospitalar da criança com cateter venoso central. 

 

Descritores: Criança, Cateteres Venosos Centrais, Materiais educativos e de divulgação 

 

1- Enfermeiro. Mestrando em do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro.Enfermeiro Pediatra do Instituto Nacional do Câncer; 2- Doutora em Enfermagem pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Adjunta do Departamento 

de Enfermagem Materno-Infantil, integrante do Corpo Docente da Graduação e da Pós-Graduação da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
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CARTILHA SOBRE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA COM LEUCEMIA COM VISTA AO CUIDADO DOMICILIAR 

 

1- Cicero Ivan Alcantara Costa; 2- Sandra Teixeira de Araújo Pacheco  

 

Introdução: A alimentação é essencial para suprir os nutrientes necessários ao crescimento e desenvolvimento da 

criança. Desta forma, a criança com leucemia necessita de cuidados maiores com a alimentação, pois tem um 

consumo maior de nutrientes devido ao câncer e uma ingestão alimentar menor por causa da doença e do seu 

tratamento, resultando em um déficit nutricional. Assim, a alimentação da criança com leucemia é importantíssima, 

porém muito complexa, pois não depende somente da doença em si, mas também de uma série de fatores decorrente 

do tratamento quimioterápico que geram dúvidas nos familiares/cuidadores. Nesse sentido, os familiares precisam ser 

instrumentalizados quanto aos cuidados com a alimentação da criança quando no domicílio. Objetivo: Construir uma 

cartilha sobre alimentação da criança com leucemia com vista ao cuidado domiciliar. Método: trata-se de uma 

qualitativa do tipo participativa, realizada em uma instituição pública federal localizada no município do Rio de 

Janeiro/RJ. Participaram do estudo 6 familiares de criança com leucemia e 6 enfermeiros assistenciais. A construção 

da cartilha se deu através de círculos de discussão com enfermeiros e familiares e subsidiada pela literatura científica. 

A pesquisa foi aprovada pelos pareceres: 2.549.848 e 2.627.369. Resultados: familiares e enfermeiros apontaram 

como conteúdo indispensável à cartilha: relação de alimentos que em geral a criança com leucemia pode comer, bem 

como aqueles nas situações de neutropenia e mucosite; além da forma de preparo e higiene dos mesmos. Conclusão: 

a cartilha servirá para sanar dúvidas com a alimentação dar mais segurança ao familiar no cuidado alimentar à criança 

com leucemia no domicílio. Implicações para enfermagem: A cartilha servirá como guia para os enfermeiros na 

orientação de alta hospitalar da criança com leucemia. 

 

Descritores: Criança, Alimentação, Materiais educativos e de divulgação. 

 

1- Enfermeiro. Mestrando do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Enfermeiro Pediatra do Instituto Nacional do Câncer; 2- Doutora em Enfermagem pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Adjunta do Departamento 

de Enfermagem Materno-Infantil, integrante do Corpo Docente da Graduação e da Pós-Graduação da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.   
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A PROMOÇÃO DO BRINCAR PARA A CRIANÇA HOSPITALIZADA EM PRECAUÇÃO MEDIADO PELA FAMÍLIA 

 

1- Jéssica Renata Bastos Depianti; 2- Ivone Evangelista Cabral 

 

Trata-se de uma nota prévia de um projeto tese de doutorado que tem como objetivos: analisar as experiências do 

brincar para família de crianças hospitalizadas em precaução; identificar boas práticas e melhores evidências do 

brincar como uma atividade na vida da criança adequada ao ambiente de precaução; implementar brincadeiras por 

familiares em acompanhamento de crianças em ambientes de precaução; discutir com a família as melhores formas 

de incluir o brincar para a criança hospitalizada em precaução. Método: Pesquisa qualitativa, com abordagem 

participativa e de intervenção, tendo como Referenciais Teóricos o brincar à luz de Vygotsky e o conceito de família, 

apresentado por Ingrid Elsen. Os dados serão analisados pela Análise de Discurso Francesa.  O cenário de estudo 

serão hospitais públicos e/ou privados que atendam crianças que necessitem permanecer em quartos privativos para 

precaução. Os participantes serão familiares de crianças hospitalizadas em precaução. A coleta de dados acontecerá 

por meio da observação participante com a construção de um diário de campo e pela entrevista semiestruturada com 

a família da criança hospitalizada em precaução a partir questão norteadora: Como foi para você brincar com seu 

filho(a) no quarto da precaução?. Para tanto, será realizada uma dinâmica com brincadeiras em três dias consecutivos, 

em que será entregue ao familiar e criança um kit surpresa contendo alguns brinquedos e materiais. Contribuições 

para a Enfermagem: os resultados desta pesquisa poderão nortear os profissionais de enfermagem na construção de 

estratégias não somente para minimizar os efeitos estressores da hospitalização, mas também tornar a família 

coparticipante no cuidado por meio do brincar. 

 

Descritores: Jogos e Brinquedos, Família, Criança Hospitalizada 

 

1-Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela UNIFESP. Doutoranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna 

Nery-UFRJ; 2-Doutora em Enfermagem. Professora Titular. Departamento de Enfermagem Materno- Infantil. Escola 

de Enfermagem Anna Nery. Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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UM CURSO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE OS FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

1 - Karen Gisela Moraes Zepeda; 2 - Marcelle Miranda da Silva 

 

Introdução: Evidencia-se um atraso entre o aprendizado e o empreendimento de efetivas soluções diante de 

problemas de saúde mundiais. O motivo por trás disso parece ser o “abismo” que separa o intercâmbio de 

conhecimento entre a pesquisa, políticas públicas e a prática, o que a OMS refere como o “know-do gap”. Nesse 

interim, a Ciência da Implementação (CI) surge como um estudo de métodos que se debruçam na busca por elementos 

centrais de intervenções baseadas em evidências científicas que possam gerar impacto nos sistemas de saúde. 

Objetivos: relatar a participação no Curso Intensivo sobre Fundamentos da Ciência da Implementação (CI) em Saúde 

Global e apresentar o escopo teórico dos métodos da CI e as potenciais perspectivas de aplicabilidade para melhoria 

da saúde global. Método: relato de experiência sobre a participação no curso, promovido pela University of 

Washington, EUA, setembro de 2017. Resultados: o curso apresentou metodologias da CI e estudos de caso 

selecionados, focalizando oportunidades e desafios na aplicação da CI na prática. Conclusão: no intuito de reduzir o 

“know-do gap” observado entre a literatura e o mundo real, é necessária a compilação e consequente utilização, 

testagem, comparação e avaliação de pesquisas globalmente. O curso ofereceu   ferramentas para seleção de material 

cientifico publicado e sua utilização por meio de planos, programas, projetos de intervenção, modelos e protocolos 

que assumam diminuir incongruências e alavancar resultados em larga escala na ciência da saúde. 

 

Descritores: Saúde Global, Enfermagem, Difusão de Inovações 

 

1 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 2 - Enfermeira. Professor Adjunto. Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS CUIDADOS PALIATIVOS: UMA ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL 

 

1 - Davi Gomes Depret; 2 - Ricardo de Mattos Russo Rafael; 3 - Mercedes Neto; 4 - Sonia Acioli 

 

Introdução: A demanda por Cuidados Paliativos é um problema atual de saúde pública, nesse contexto, evidencia-se 

a importância da reorganização dos serviços de saúde com a finalidade de assegurar sua oferta, inclusive na Atenção 

Primária, sendo o Enfermeiro personagem central do cuidado desses usuários nesse cenário. Objetivo: Analisar a 

produção científica nacional sobre os cuidados paliativos na Atenção Primária. Metodologia: Trata-se de revisão 

integrativa da literatura realizada entre abril e agosto de 2018, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, 

Banco de Dados de Enfermagem e Scientific Eletronic Library Online. Resultados: Foram encontradas 115 produções 

sendo selecionados 8 artigos. Eles concentraram-se em dois grandes eixos temáticos: (1) Dificuldades enfrentadas 

pelos cuidadores e (2) Visão dos profissionais da Atenção Primária acerca dos Cuidados Paliativos. Os artigos 

selecionados foram, em sua maioria (87,5%), de abordagem qualitativa. 25% dos artigos evidenciaram conhecimento 

insuficiente dos Enfermeiros sobre Cuidados Paliativos. Conclusões: Evidencia-se uma necessidade de ampliação do 

debate e pesquisas sobre esta temática, sobretudo no campo da Atenção Primária e que contemplem pesquisas 

quantitativas. Implicações para a enfermagem: Mostrou-se necessária a inclusão desta discussão nos cenários 

acadêmico e institucional a fim de proporcionar possibilidade de reflexão e mudança prática no cuidado dos 

Enfermeiros da Atenção Primária. 

 

Descritores: Cuidados Paliativos, Atenção Primária à Saúde, Enfermagem 

 

1 - Enfermeiro. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 2 - Enfermeiro. Doutor em 

Ciências. Professor do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 3 - Enfermeira. Doutora em 

Ciências. Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 4 - Enfermeira. Doutora em Saúde 

Coletiva. Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ. 
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ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MULHERES TRANSEXUAIS: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA NACIONAL 

 

1 - Davi Gomes Depret; 2 – Raphael Ribeiro Goulart; 3 - Ricardo de Mattos Russo Rafael; 4 - Mercedes Neto; 5 - 

Sonia Acioli; 6 - Luciane Velasque 

 

Introdução: Em 2013, com o lançamento da Política Nacional de Saúde Integral da população LGBT e com a ampliação 

do debate sobre políticas de acesso aos serviços de saúde, ampliou-se o número de investigações sobre o tema. 

Objetivo: Analisar a produção científica nacional sobre o acesso de mulheres transexuais aos serviços de saúde. 

Metodologia: Trata-se de revisão integrativa da literatura realizada entre março e agosto de 2018, nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde, Banco de Dados de Enfermagem e Scientific Eletronic Library Online. Resultados: 

Foram encontradas 217 produções sendo selecionados 16 artigos. Eles concentraram-se em três grandes eixos 

temáticos: (1) A atenção às mulheres transexuais que vivem com HIV/AIDS, (2) O processo transexualizador e, com 

apenas três estudos, o acesso à Atenção Primária. Dentre as principais barreiras de acesso identificadas pelos 

estudos, estavam a discriminação, com destaque ao desrespeito ao nome social, e a própria violência estrutural à qual 

estas mulheres estão expostas pela negação dos direitos de ser, estar e ter. Conclusões: Evidencia-se uma 

necessidade de ampliação do debate sobre esta temática, sobretudo no campo da Atenção Primária. A integralidade 

do cuidado também parece ser constructo urgente de reflexão, uma vez que pesquisas desta população parecem 

estar restritas ao processo transexualizador e às infecções sexualmente transmissíveis. Implicações para a 

enfermagem: Mostrou-se necessária a inclusão desta discussão nos cenários acadêmico e institucional a fim de 

proporcionar possibilidade de reflexão e mudança prática.  

 

Descritores: Pessoas Transgênero, Acesso aos Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde 

 

1 - Enfermeiro. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 2 - Enfermeiro. Mestrando do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 3 - Enfermeiro. Doutor em Ciências. Professor do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 4 -  Enfermeira. Doutora em Ciências. Professora do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 5 - Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Professora do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ; 6 - Estatística. Doutora em Saúde Pública (Epidemiologia). 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UniRio. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EPIDEMIA DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA: 

CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM  

 

1- Hercília Regina do Amaral Montenegro;2 - Antonio José de Almeida Filho  

 

Introdução: O início da década de 1980 foi marcada pelo advento de uma nova doença, marcada pela alta mortalidade. 

Objetivo descrever as políticas públicas para conter o avanço da epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(Aids).  O marco inicial é o ano de 1986 que refere a criação do Programa Nacional de Aids, e o  marco final o ano de 

1992, com a criação do primeiro Centro de Testagem e Aconselhamento, para a prevenção, diagnóstico e tratamento 

do HIV/Aids. Método: estudo de abordagem histórico social. As fontes primárias foram constituídas de documentos 

oficiais que retratam a política de saúde para o tratamento HIV/ AIDS no Brasil. Os documentos escritos foram 

constituídos por Leis, Decretos, Manuais do Ministério da Saúde.  As fontes secundárias foram constituídas por artigos 

científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado, livros de História do Brasil e literatura que tratam da 

temática. Resultados: A partir dos primeiros casos identificados no início da década de 1980, logo foi considerada 

como uma epidemia, caracterizada pelas altas taxas de mortalidade na população brasileira. Evidenciando a 

necessidade de respostas de âmbito nacional para conter a doença, como a implantação dos Centros de Testagem e 

Aconselhamento. Conclusão: A epidemia ensejou investimentos em políticas de saúde para garantir a assistência de 

pessoas vivendo com o Aids/HIV. A Contribuição da enfermagem foi relevante nas ações que visavam alterar o 

panorama da epidemia, a partir do acolhimento e aconselhamento nesses centros de referência. 

 

Descritores: História da Enfermagem; Enfermagem, HIV/AIDS 

 

1-Doutoranda  em Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro 

Universitário UNIABEU.Membro do Núcleo de Pesquisa em História da Enfermagem- NUPHEBRAS;2-Doutor em 

Enfermagem. Professor Associado do Departamento de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Anna 

Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/ UFRJ). Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em História da 

Enfermagem- NUPHEBRAS 
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COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DO ENFERMEIRO PARA 

QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA. 

 

1- Halene Cristina Dias de Armada e Silva;2- Érica Cristina do Nascimento; 3- Sonia Acioli de Oliveira; 4-Maria 

Regina Bernardo da Silva. 

 

Introdução: O prontuário eletrônico é definido como modelo de informação para registro das ações de saúde na 

atenção básica visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica e a avaliação dos 

serviços de saúde1. À Comissão de Revisão de Prontuários compete a avaliação dos itens que deverão 

obrigatoriamente constar: Identificação do paciente, anamnese, exame físico, exames complementares e seus 

respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento.  O objetivo do estudo foi: Identificar 

as fragilidades na implementação das linhas de cuidado no pré-natal e na saúde da criança pela equipe técnica da 

estratégia de saúde da família. Metodologia: Pesquisa documental, descritiva, sendo utilizadas atas da comissão de 

prontuários de uma unidade de atenção primária do município do Rio de Janeiro, no período de janeiro a julho de 

2018. Resultados: Foram avaliados dez prontuários sendo quatro da saúde da criança e seis prontuários de pré-natal. 

Os problemas encontrados na saúde da criança foram:  Falta de realização e registro do exame físico adequado; falta 

de atualização e registro do esquema vacinal; ausência de acompanhamento do teste do reflexo vermelho conforme 

protocolo, sendo realizado apenas no período neonatal; ausência de registro de suplementação preventiva de sulfato 

ferroso. Concernente ao pré-natal, não havia acompanhamento mensal da urocultura após tratamento da infecção do 

trato urinário, revisão no puerpério; teste oral de tolerância à glicose, visita do Agente Comunitário até 7º dia de 

puerpério, exames laboratoriais de rastreio e consulta odontológica.  Conclusões: A comissão permitiu reflexão dos 

profissionais sobre suas práticas através das discussões dos casos clínicos e protocolos assistenciais, salientando a 

necessidade de qualificação na implementação das linhas de cuidado e ampliação dos registros referentes aos 

determinantes sociais da saúde, visando melhor ordenação da rede e redução de riscos aos usuários em 

acompanhamento.  

 

Descritores: estratégia de saúde da família; gestão em saúde; assistência integral à saúde. 

 

1- Enfermeira pela UERJ. Doutoranda em Enfermagem pela UERJ. Diretora do CMS Belizário Penna, SMS/RJ. 

Docente da Universidade Castelo Branco. Email: halenearmada@gmail.com.; 2-Enfermeira. Coordenadora de 

Programas do CMS Belizário Penna, SMS/RJ. Email: ericacmsbpenna@gmail.com; 3- Doutora em Saúde Coletiva, 

Professora Adjunta do Depto de Saúde Pública e Prof. Permanente da Pós-Graduação em Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Email: soacioli@gmail.com; 4- Enfermeira, 

Mestre em Saúde da Família, Docente da Universidade Castelo Branco RJ. Email: m.regina2000@uol.com.br  
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UTILIZAÇÃO DA CIPE NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS A IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE 

LONGA PERMANÊNCIA 

 

1- Leila Brito Bergold; 2 - Fernando Mota Pinho; 3 - Wannessa Martins de Almeida; 4 - Gizele da Conceição Soares 

Martins 

 

Introdução: A vivência dos idosos em ILPI podem comprometer sua qualidade de vida caso não seja proporcionado 

atividades de estimulação visando o envelhecimento ativo através da socialização, desempenho funcional e promoção 

da autonomia. Atividades lúdicas podem ser estratégias criativas para desenvolver o cuidado de enfermagem a idosos 

institucionalizados, visando manter qualidade de vida. Objetivos: Descrever as atividades lúdicas realizadas com 

idosos institucionalizados; e analisar a influência destas atividades sobre a qualidade de vida do idoso utilizando-se 

de diagnósticos de enfermagem CIPE. Metodologia: Método de Pesquisa Convergente Assistencial. Os sujeitos foram 

idosos residentes em ILPI na cidade de Macaé-RJ. Técnicas de pesquisa: entrevista semiestruturada; atividades em 

grupo; observação participante. O projeto foi aprovado pelo CEP do Campus UFRJ-Macaé sob CAAE 

59122416.3.0000.5699. Resultados: Participaram 12 idosos, idade entre 70 a 105 anos, de ambos os sexos.  Foram 

realizados 8 encontros grupais semanais, com as seguintes atividades lúdicas: jogo com bola, canto a partir de 

músicas antigas ou cantigas de roda, dança, jogo da memória com animais ou cores, caixa mágica para estimulação 

do tato, passa anel, versos e ditos populares. As atividades programadas tinham por finalidade: estimulação física, 

cognitiva e social. Os diagnósticos de enfermagem CIPE apresentaram melhoras referentes à comunicação e 

interação social, refletindo a importância das atividades lúdicas em grupo. Nos diagnósticos memória e cognição 

prejudicada e/ou movimento corporal prejudicado verificou-se não haver alteração do estado, possivelmente pelas 

atividades serem realizadas uma vez na semana. Contudo, aponta-se as possibilidades destas atividades como 

recurso para a estabilização e prevenção de agravos dos idosos. Conclusão: As atividades lúdicas programadas 

mostraram-se como uma estratégia de cuidado inovador para a enfermagem. Sendo assim, recomenda-se o 

desenvolvimento destas nos ambientes das ILPI visando ampliar as estimulações cognitiva, social e física, 

possibilitando a promoção da saúde e qualidade de vida dos idosos institucionalizados. 

 

Descritores: Instituição de Longa Permanência Para Idosos, Jogos e Brincadeiras, Enfermagem 

 

1 - Enfermeira, Doutora, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé; 2 - Enfermeiro; 3 - 

Médica; 4 - Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus Macaé 
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OS DESAFIOS DO ENFERMEIRO GESTOR NA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS EM 

UMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

1 - Halene Cristina Dias de Armada e Silva; 2 - Érica Cristina do Nascimento; 3- Sonia Acioli de Oliveira; 4 - Maria 

Regina Bernardo da Silva.  

 

Introdução: O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para 

reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral 

de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da 

gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. A estratégia e-SUS AB, 

faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico. Objetivo: descrever 

os desafios do gestor local na implantação do e-SUS na atenção primária. Metodologia: Relato de experiência 

realizado no período de julho a dezembro de 2017 em uma unidade de atenção primária do município do Rio de 

Janeiro. Resultados: Houve necessidade de identificação de um coordenador na implantação do sistema; 

diagnosticado a capacidade de recursos humanos existentes na unidade de saúde; realizado o levantamento da 

capacidade tecnológica disponível (computadores, impressoras, internet, ambientes); viabilizado a qualificação das 

chefias técnicas e administrativas com posterior treinamento de suas equipes; mantida articulação com a equipe de 

suporte à informatização e às demandas técnicas de registro e elaborada a estratégia de implantação. Como 

dificuldades ocorreram: a resistência dos profissionais médicos à mudança dos registros para o meio eletrônico, a 

desqualificação dos profissionais quanto à utilização do sistema informatizado e o aumento de ouvidorias de usuários 

devido à demora na digitação das informações pelos profissionais. Como estratégias gerenciais foram utilizadas: rodas 

de conversa para sensibilização junto aos funcionários para compreensão da transparência de suas produções para 

o Ministério da Saúde; esclarecimento sobre as vantagens de um prontuário único por todas as categorias profissionais 

com acesso ao histórico da equipe multiprofissional qualificando as intervenções e garantindo maior segurança nas 

prescrições, e geração dos relatórios gerenciais por equipe discutindo a necessidade de qualificação dos registros. 

Conclusões: Observa-se após a primeira fase de implantação, a necessidade de um monitoramento diário dos 

funcionários quanto à qualificação dos registros no sistema, embora já se tenha alcançado a adesão da equipe, a fim 

de garantir adequada implementação dos protocolos das linhas de cuidado. 

 

Descritores: atenção primária à saúde; gestão de serviços de saúde; sistema de informações ambulatoriais 

 

1 - Enfermeira pela UERJ. Doutoranda em Enfermagem pela UERJ. Diretora do CMS Belizário Penna, SMS/RJ. 

Docente da Universidade Castelo Branco. Email: halenearmada@gmail.com. 2 -Enfermeira. Coordenadora de 

Programas do CMS Belizário Penna, SMS/RJ. Email: ericacmsbpenna@gmail.com. 3 - Doutora em Saúde Coletiva, 

Professora Adjunta do Depto de Saúde Pública e Prof. Permanente da Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Email: soacioli@gmail.com. 4 - Enfermeira, Mestre em 

Saúde da Família, Docente da Universidade Castelo Branco RJ. E-mail: m.regina2000@uol.com.br.  
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ADVOCACIA EM SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA ASSISTENCIAL DA ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

 

1 - Julia Gonçalves Bousque; 2 - Isabel Cristina dos Santos Oliveira 

 

O estudo tem como objetivo caracterizar a produção científica nacional e internacional de enfermagem acerca da 

advocacia exercida pelos enfermeiros no contexto da internação pediátrica. Método: revisão de literatura realizada no 

período de outubro a maio de 2018. Os descritores utilizados foram: advocacia em saúde, enfermagem pediátrica, 

criança hospitalizada, defesa da criança e direito a saúde. Os descritores foram conjugados em pares nas bases de 

dados LILACS, SciELO, CINAHL, PUBMED e CAPES. Os critérios de inclusão foram estudos disponíveis na íntegra, 

revisões, reflexão teórica, estudos os quais possuíam ao menos um autor enfermeiro. Os critérios de exclusão foram 

os estudos que não fossem relacionados à criança, relatos de experiência, e ensinos clínicos, e que estivessem em 

repetição nas bases de dados. Resultados: Foram encontrados 8.304 estudos. Após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, restaram apenas 15 estudos, sendo 11 nacionais e 4 internacionais. Os estudos nacionais 

abordam as temáticas: ações que garantem a defesa dos direitos das crianças hospitalizadas pelos enfermeiros e os 

conhecimentos dos profissionais de saúde sobre os direitos da criança hospitalizada. Os estudos internacionais 

apontam: percepção dos enfermeiros sobre o respeito aos direitos da criança hospitalizada e a capacidade dos 

enfermeiros em desenvolver a escuta qualificada as crianças. Conclusão: A leitura dos estudos permitiu identificar que 

os enfermeiros encontram dificuldades para interpretar o conceito de advocacia do paciente na enfermagem, bem 

como não existem estudos que qualifiquem o conhecimento dos enfermeiros acerca da advocacia do paciente no 

contexto pediátrico. Contribuições para a enfermagem: O estudo contribui para a identificação da lacuna do 

conhecimento existente sobre a temática – advocacia em saúde, indicando que os enfermeiros precisam dedicar-se 

cada vez mais na busca dos conhecimentos técnicos- científicos voltados para uma prática assistencial de 

enfermagem que seja baseada na defesa dos direitos da criança. 

 

Descritores: Advocacia em Saúde, Criança Hospitalizada, Direitos da Criança 

 

1 - Enfermeira do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueiras/FIOCRUZ-

MS. Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Membro do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar; 2 - Doutora em Enfermagem. 

Professora Titular do Departamento de Enfermagem Médico- Cirúrgica da EEAN/UFRJ. Líder do Grupo de 

Pesquisa/CNPq – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar e Membro/pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de 

Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (NUPESC). Orientadora. 
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DEMANDAS EDUCATIVAS DE FAMILIARES CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE NA 

TRANSIÇÃO DO HOSPITAL-CASA 

 

1 - Meirilane Lima Precce; 2 - Juliana Resende Montenegro Medeiros de Moraes 

 

Introdução: As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) apresentam fragilidades clínicas, por isso 

possuem demandas de cuidados complexas e contínuas resultando em internações recorrentes ou prolongadas. 

Objetivo: Conhecer as demandas educativas de origem social e clínica dos familiares de CRIANES na transição do 

hospital para casa. Método: Estudo qualitativo desenvolvido pelo método criativo sensível com dinâmica de criatividade 

e sensibilidade (DCS) Almanaque, de fevereiro a junho 2018 na Unidade de Pacientes Internos (UPI) de um hospital 

pediátrico. Os participantes foram 9 familiares de CRIANES em transição do hospital para casa. Critérios de inclusão: 

o familiar de CRIANES com internações recorrentes e ou prolongadas, maiores de 18 anos, e que seja cuidador da 

CRIANES, familiar que tenha disponibilidade para interagir em grupo. Critérios de exclusão: familiares de CRIANES 

internados que possuam dificuldades cognitivas, familiares que não sejam cuidadores da criança. Resultados: Durante 

a DCS Almanaque surgiram demandas relacionadas aos cuidados clínicos e aos direitos sociais das CRIANES. As 

demandas de origem clínicas: cuidados e manuseio da gastrostomia, cuidados com o comportamento da criança, 

cuidados com a criança que tem convulsão, avaliação da temperatura corporal, administração de medicamentos, 

cuidados com a alimentação de CRIANES, cuidados com a criança com hidrocefalia e relacionadas aos Direitos 

Sociais com o Benefício da Prestação Continuada, da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/LOAS), Tratamento 

Fora do Domicílio (TFD), fornecimento de alimentação especial;  e  Atendimento domiciliar. Conclusão: No 

planejamento dos cuidados a serem realizados pela família no domicílio o enfermeiro deve dar voz aos familiares, 

incentivar a reflexão e o diálogo, valorizar seu conhecimento prévio, realizar troca coletiva de saberes adquiridos, 

desenvolver a autonomia com o esclarecimento das dúvidas para os familiares serem empoderados. Contribuições 

para enfermagem: Desenvolver um preparo com familiares de CRIANES em transição do hospital para casa de forma 

adequada e integral com dialogicidade.  

 

Descritores: Enfermagem, família, cuidador 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira; 2 - Professora. 

Doutora em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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NECESSIDADES DE FAMILIARES E DA CRIANÇA EM TRATAMENTO DA LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 

 

1-Camille Xavier de Mattos;2-Ivone Evangelista Cabral 

 

Introdução: O itinerário do tratamento da leucemia linfoide aguda (LLA) é longo, difícil e doloroso para as crianças e 

suas famílias. Objetivos: Analisar o itinerário do tratamento na resolutividade do adoecimento da criança com LLA e 

da família. Método: Pesquisa qualitativa, com o método narrativo. Participaram sete familiares cuidadores de cinco 

crianças, pertencentes às classes A e C. As entrevistas foram mediadas pelas técnicas de criatividade e sensibilidade 

“Mapa Falante” e “Corpo Saber”, entre junho e setembro de 2016, em cenários da comunidade. Os dados foram 

analisados segundo a análise de conversação. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o Parecer 

nº 1.517.322.  Resultados: As principais intercorrências relacionadas ao tratamento das crianças com LLA narradas 

pelos familiares foram alterações de humor e de comportamento, gripe, sinusite, constipação grave, infecção, reação 

alérgica e febre. A convivência continuada com os profissionais de saúde promoveu uma mudança no linguajar dos 

familiares, os sinais de adoecimento passaram a narrar as manifestações da doença na criança como sintomas: 

fraqueza muscular, náuseas, vômitos, palidez, alopecia e hepatoesplenomegalia. A família que fez do itinerário do 

tratamento da criança uma viagem de ônibus destacou a presença de muitos passageiros. Conclusão: O acesso à 

rede de serviços privados fez com que as famílias atendessem às necessidades que o tratamento impôs à criança. 

Vários médicos entraram nessa jornada com a família para atender às demandas da criança relacionadas às 

intercorrências. A autonomia das famílias foi assegurada pela ampla rede de contatos. O vínculo da criança e dos pais 

com a oncologista pediátrica contribuiu para uma escuta qualificada das narrativas. Contribuições para a Enfermagem: 

Os enfermeiros devem buscar conhecimentos acerca das necessidades especiais de saúde que as crianças com 

leucemia possuem e precisam criar um vínculo afetivo com as famílias no curso do tratamento das crianças.  

 

Descritores: Enfermagem pediátrica; Família; Leucemia. 

 

1-Enfermeira.Doutoranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery; 2-Enfermeira.Doutora em 

Enfermagem.Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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ESCALAS AVALIATIVAS PEDIÁTRICAS: REVISÃO DA LITERATURA SOBRE TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO 

 

1 - Sandra Alves do Carmo; 2 - Isabel Cristina dos Santos Oliveira 

 

O estudo tem como objetivo analisar a produção científica nacional e internacional sobre estudos de tradução, 

adaptação transcultural e validação de escalas no Brasil. Método: Revisão da literatura. Descritores: estudos de 

validação, comparação transcultural, tradução, pediatria, enfermagem pediátrica e desenvolvimento infantil na língua 

inglesa, portuguesa e espanhola e conjugados em pares. A busca eletrônica foi desenvolvida nas fontes de 

informações: CINAHL, LILACS, SCIELO, PubMed e CAPES com o recorte temporal que emergiu da busca eletrônica 

(2008 a 2018). Os critérios de inclusão foram artigos de pesquisa, teses e dissertações, e estudos de revisão 

disponibilizados na íntegra, com pelo menos um autor enfermeiro. Os critérios de exclusão foram temáticas que não 

eram de enfermagem pediátrica, estudos sobre família, resenhas, editoriais, relatos de experiência, casos clínicos e 

publicações científicas repetidas. A seleção dos estudos ocorreu nos meses de maio de 2017 a julho de 2018. 

Aspectos éticos: dispensáveis por ser revisão. Resultados: Foram selecionados 23 estudos sendo 19 nacionais e 04 

internacionais; sendo que 18 eram publicações de enfermagem e 05 multiprofissionais. Em relação ao tipo de 

publicação, 16 eram artigos, 05 eram dissertações de mestrado e 02 eram teses de doutorado. Em relação aos 

objetivos dos estudos, 13 eram de validação de escalas, 08 de construção seguido de validação e 02 de tradução e 

adaptação transcultural. Os estudos abordam a avaliação da criança e do adolescente, escores de classificação de 

crianças, utilização de tecnologia leve no cuidado a criança e ao adolescente, aprimoramento da técnica no cuidado 

a criança e intervenções de enfermagem baseadas em evidências. Conclusão: Os estudos sobre escalas têm 

aumentado nos últimos cinco anos, mas ainda é um número insuficiente necessitando ampliação e divulgação. 

Contribuições para a enfermagem: o estudo contribui para avaliação de enfermagem de forma individualizada com a 

utilização de escalas adequadas a população pediátrica brasileira. 

 

Descritores: Enfermagem Pediátrica, Estudos de Validação, Pediatria 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem.  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem 

Anna Nery da UFRJ. Enfermeira do INCA. Membro do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar; 2 

- Professora Titular do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da EEAN/UFRJ. Doutora em Enfermagem.  

Líder do Grupo de Pesquisa - Saúde da Criança /Cenário Hospitalar e Membro/Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa 

de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (NUPESC) da EEAN/UFRJ. 
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CUIDADOS PALIATIVOS À CRIANÇA COM CÂNCER NO FINAL DA VIDA: O OLHAR DO ENFERMEIRO 

 

1 - Sandra Alves do Carmo; 2 - Isabel Cristina dos Santos Oliveira; 3 - Isabelle Cristine Tavares Silva Fialho 

 

Objetivos: caracterizar os enfermeiros pediatras que atuam na unidade de internação do setor de oncologia pediatra 

de um hospital federal especializado; descrever e analisar o conhecimento dos enfermeiros pediatras sobre a 

avaliação e o controle dos sintomas mais comuns na criança com câncer em cuidado paliativo no final da vida durante 

sua internação hospitalar. Método: pesquisa qualitativa, realizada com 16 enfermeiros do setor de internação 

pediátrica de uma instituição especializada em oncologia, nos quais já tiveram experiência com crianças em cuidados 

paliativos no final da vida. Foi utilizado um questionário para a coleta de dados e feito a análise temática dos dados. 

O estudo obedeceu às normas de pesquisa envolvendo seres humanos segundo a Resolução nº466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa nº de CAAE 32188814.6.0000.5274. Resultados: 

Constatou-se que há uma grande necessidade de abordar temas importantes como cuidados paliativos e morte nos 

cursos de especialização em pediatria. Os enfermeiros conceituaram cuidados paliativos com cuidados ao fim da vida, 

e ainda possuem dificuldades em lidar com esse processo, bem como avaliar e controlar os principais sintomas 

apresentados. Conclusão: A formação profissional voltada para o tratamento curativo em detrimento da abordagem 

paliativa forma profissionais com pouco preparo para assistir os pacientes no momento de fim da vida. Essa equipe 

tem dificuldades em lidar com a morte e o morrer como fechamento do ciclo da vida. Dessa forma, os profissionais 

sentem falta de um preparo para compartilhar esse momento difícil para a criança e sua família. Contribuições para 

enfermagem: O estudo contribui para assistência de enfermagem nos cuidados ao fim da vida e para a necessidade 

de atualização profissional em cuidados paliativos. 

 

Descritores: enfermagem pediátrica, oncologia, cuidados paliativos 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Doutoranda da EEAN/UFRJ. Enfermeira do INCA. Membro do grupo de 

pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar. Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso/TCC; 2 - 

Professora Titular do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da EEAN/UFRJ. Doutora em Enfermagem.  

Líder do Grupo de Pesquisa - Saúde da Criança /Cenário Hospitalar e Membro da Diretoria Colegiada do Núcleo de 

Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (NUPESC) da EEAN/UFRJ. Co-Orientadora do 

TCC; 3 -Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Oncologia pelo INCA. Membro do Grupo Interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisas em Oncologia (GIEPO) UFF. 
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A ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DE CRIANÇAS ESTOMIZADAS: UMA INTERFACE NOS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

1- Viviane de Melo Souza; 2- Eric Rosa Pereira; 3- Hosana Pereira Cirino; 4- Livia Fajin de Mello dos Santos; 5- 

Janaina Pinto Janini; 6- Andreza Saldanha da Cruz 

 

Introdução: A estomia é uma abertura feita por um processo cirúrgico, num formato de uma boca, que permeia a 

exteriorização de qualquer víscera no contato entre o meio interno para o externo. Objeto: O cuidado de enfermagem 

a crianças estomizadas. Objetivos: Avaliar os cuidados de enfermagem com crianças estomizadas e analisar as 

práticas educativas em saúde com a família de crianças estomizadas. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, 

através da Biblioteca Virtual de Saúde, com os Descritores Cuidado de Enfermagem; Estomia; Saúde da Criança, 

agregando-os pelo operador booleano “and”. Critérios de inclusão: idioma português, publicados na íntegra, entre os 

anos de 2008 a 2018. Critérios de exclusão: repetidos nas bases. Amostra de 11 artigos. Resultados: Resultados: 

Poucos estudos encontrados, a maioria estudo de caso, refletindo a observação teórico-prática da enfermagem. 

Identificou-se a importância do Enfermeiro nos cuidados essenciais à criança com estomia, definindo prioridades; 

atuação do Enfermeiro educador junto à família da criança, sendo a mãe a principal cuidadora. Conclusão: Há 

deficiência de estudos no tema que retratem o enfermeiro como gerador de competências e habilidades voltadas para 

a prática cotidiana com a criança estomizada e sua família até a sua alta, corroborando com a avaliação 

multiprofissional. Os profissionais de enfermagem devem estar sempre em contínuo aprendizado para prestar 

assistência a esta clientela. Verifica-se a importância do enfermeiro no processo de adaptação da criança e da família 

em uma nova forma de viver, envolvendo desde a assistência oferecida ao modo como o ostomizado se envolve no 

próprio cuidado. Entende-se o Enfermeiro como profissional essencial nas ações diretas à educação em saúde e nos 

cuidados humanizados, favorecendo assim a qualidade de vida da criança e de sua família. 

 

 

Descritores: CUIDADOS DE ENFERMAGEM, ESTOMIA, SAÚDE DA CRIANÇA 

 

1- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela UERJ. Docente do curso de Enfermagem Uniabeu; 2- Enfermeiro. 

Mestrando em Enfermagem pela UFRJ. Docente do Curso de Enfermagem da Uniabeu; 3- Enfermeira. Mestranda em 

Enfermagem pela UERJ. Preceptora de Estágio do curso de Enfermagem Uniabeu; 4- Enfermeira. Mestre em 

Enfermagem pela UFRJ. Docente dos cursos de Enfermagem Uniabeu e São José; 5- Enfermeira. Doutoranda da 

UERJ; 6- Enfermeira. 
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MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO RETORNO AO TRABALHO 

 

1-Fabiana Cabral Arantes Torres;2-Fernanda Fernanda Fatima Pacheco de Oliveira;3-Claudia Maria Messias;4-

Maria Regina Bernardo da Silva;5Halene Cristina Dias de Armada e Silva6-Claudia Mattos Cunha Costa 

 

A pesquisa foi motivada a partir de vivências em estágio currricular da graduação em Enfermagem, em que mulheres 

trabalhadoras apresentavam dificuldades na manutenção do aleitamento materno no retorno ao 

trabalho.Objetivo:Descrever as dificuldades e estratégias realizadas pela mulher contemporânea para a manutenção 

do aleitamento materno após o retorno ao trabalho. Método: Pesquisa qualitativa do tipo de campo, de natureza 

descritiva, com mulheres 20 de 19 a 39 anos em uma Clinica da Familia na Zona Oeste Rio de Janeiro, apos aprovação 

SMSRJ parecer 2403264. Resultados: Todas as participantes tinham vinculo empregaticio CLT, possuindo licença 

maternidade de 120 dias, na sua maioria casadas e ensino médio completo.O método usado para dar continuidade o 

aleitamento  mais citado foi a ordenha, contudo cercado de inseguranças na aplicabilidade. Detectou-se o 

desconhecimento de Leis de amparo ao aleitamento fragilizando o processo de adaptação ao trabalho; e também, o 

paradoxo da rede de apoio e a carência de representatividade de uma equipe multiprofissional  em parceria com 

enfermeiro na orientação junto a mulher, gerando dificuldades no processo da manutenção do aleitamento materno 

no retorno ao trabalho, causando o desmame precoce e seus desdobramentos biopsicossocial. As poucas mulheres 

que mantiveram o aleitamento materno atribuem a proximidade de sua  residência com o trabalho e as orientações 

recebidas do enfermeiro como fundamentais para o êxito, contudo a maioria introduziu o leite  pasteurizado 

promovendo o desmame precoce. Considerações finais: o trabalho multiprofissional com a mulher no seu período 

gravídico-puerperal é fundamental, considerando as suas necessidades e promovendo a construção de planos 

terapêuticos onde o retorno ao trabalho torne-se menos traumático. E imprescindível o uso de tecnologias leves como 

ferramenta de aproximação da mulher, sua rede de apoio e a coletividade. 

 

Descritores: aleitamento materno, mulher contemporanea,Enfermeiro 

 

enfermeira da universidade castelo branco; 2-Enfermeira da Universidade Castelo Branco;3-Doutora em Enfermagem 

UFF;4-Mestre em Saúde da Família Unesa, Docente da Universidade Castelo Branco5-Doutoranda da Uerj Docente 

da Universidae Castelo Branco;6 Enfermeira da Universidade Castelo Branco 
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CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS LEVES NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1- Tamiris Taciane Lourenço Duarte; 2- Dayana Souza de Mello; 3- Flávia Avelino Galvão de Moura; 4- Millena 

Cristina Lopes Fernandes; 5- Thatiana Mendes Pêgo; 6- Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa 

 

OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem, junto à equipe de uma Clínica da Família (CF) do 

município do Rio de Janeiro - RJ, durante prática educativa voltada à saúde da mulher.  MÉTODO: Relato de 

experiência de abordagem qualitativa, a partir da descrição do material educativo construído para a prática 

desenvolvida com mulheres em um território de uma CF do município do Rio de Janeiro – RJ no mês de maio de 2018. 

Construiu-se uma figura feminina em isopor para que através da pergunta “O que você tem feito pela sua saúde?” 

ocorresse a reflexão das participantes sobre seu cotidiano de cuidados. A seguir, as discentes sistematizavam as 

respostas em tarjetas vermelhas, verdes e amarelas, as quais relacionavam-se, respectivamente, a frequência das 

práticas desenvolvidas: nunca realiza práticas, sempre e as vezes desenvolve algo para a saúde. RESULTADOS: As 

mulheres abordadas refletiram sobre suas práticas cotidianas relacionadas à saúde, tais como: alimentação, prática 

de exercícios físicos, hidratação e participação nas atividades de lazer em grupos oferecidos pela CF. Entretanto, 

também ocorreram relatos que suas práticas relacionavam ao uso de medicamentos regularmente. A partir dos 

diálogos estabelecidos, as participantes foram convidadas a conversarem sobre a CF e as práticas por eles 

desenvolvidas. CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: O desenvolvimento de ações educativas 

interativas permite a criação do vínculo, acolhimento, fortalecimento do elo existente entre as pessoas e compreensão 

do estilo de vida da população.  Além de contribuir para a prática do enfermeiro no diálogo com a comunidade e no 

reconhecimento das necessidades em saúde da população. Para os discentes apresenta-se como uma forma de 

produção de cuidado e construção de práticas com tecnologias leves em saúde. 

 

Descritores: Saúde da Mulher, Atenção Primária à Saúde, Educação em Saúde 

 

1- Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2-  Acadêmica de enfermagem. 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;  3-  Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro;  4-  Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;  5-  

Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;  6- Docente do Departamento de 

Enfermagem de Saúde Pública. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
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ESTILO DE VIDA E SAÚDE DO HOMEM: UMA EXPERIÊNCIA DE PRÁTICA EDUCATIVA 

 

1- Tamiris Taciane Lourenço Duarte; 2- Thatiana Mendes Pêgo; 3- Sancler Luiz Dória Grammático Corrêa; 4- 

Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa; 5- Isabel Brito; 6- Nicole Carvalho 

 

INTRODUÇÃO: A saúde do homem é um inquestionável problema de saúde pública. Pesquisas indicam o descuido 

desse grupo quanto ao seu bem-estar, seja por questões culturais ou por insuficiência dos serviços de saúde. 

OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem, junto à equipe de saúde, durante uma prática 

educativa voltada ao estilo de vida de homens. MÉTODO: Relato de experiência descritivo e com abordagem 

qualitativa. RESULTADOS: Em um território de uma equipe de saúde da família realizou-se conversa social com 

homens a partir da ferramenta pedagógica interativa “Jorge”. Tal ferramenta confeccionada por meio de um boneco 

de isopor foi construída através das conversas sociais com os homens, onde se registrou em filipetas questões 

cotidiana de vida. Na conversa social colavam-se papéis no boneco sinalizando uma prática cotidiana, caso fosse 

prejudicial à saúde usava-se o vermelho, se não era uma rotina - o amarelo e se fosse positivo no cotidiano – a cor 

verde. A maioria dos homens relatou uma boa alimentação. Entretanto, o sedentarismo e a baixa adesão aos serviços 

de saúde foram relatados. A predominância de cores das filipetas utilizadas foi a cor amarela. Durante a prática 

educativa foi possível estabelecer vínculo entre profissionais, acadêmicos e usuários. CONCLUSÕES: É necessária 

a continuidade de práticas educativas a partir de ferramentas pedagógicas interativas que fortaleçam a atenção à 

saúde do homem e sua participação. A partir do desenvolvimento da referida ferramenta foi possível conhecer este 

grupo da população e pensar em estratégias para a promoção do autocuidado respeitando as condições de vida de 

cada indivíduo e seu estilo de vida. CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: A construção de tecnologias interativas 

de educação em saúde contribuiu para a formação do enfermeiro que possa no processo de produção de cuidado 

trocar experiências, dialogar e compreender o estilo de vida de um grupo da população. 

  

Descritores: Saúde do homem, Novembro Azul, Atenção Primária à Saúde 

 

1- Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2-  Acadêmica de enfermagem. 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 3- Docente do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 4-  Enfermeiro. Secretaria Municipal de Saúde; 5-  Enfermeira. 

Secretaria Municipal de Saúde; 6- Acadêmica de enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
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DA INFORMAÇÃO A PREVENÇÃO: O CONHECIMENTO DOS ADOLESCENTES ACERCA DO 

PAPILOMAVÍRUS HUMANO 

 

1- Viviane de Melo Souza; 2- Livia Fajin de Mello dos Santos; 3- Eric Rosa Pereira; 4- Bruna Porath Azevedo 

Fassarella; 5- Claudia Barbosa Moura Da Silva; 6- Patricia David Teixeira 

 

Introdução: Os adolescentes manifestam sua sexualidade de várias formas, vivenciando intensamente esse momento, 

gerando medos, frustações, dúvidas, inseguranças. A falta de conhecimento e práticas sexuais desprotegidas, torna-

se esse público alvo como mecanismo de vulnerabilidade constante. A sexualidade na adolescência emerge um novo 

desafio nos agravos em saúde pública, em novidade o Papilomavirus humano, que se torna atualmente uma questão 

social e educacional. O Papilomavírus Humano (HPV) é uma doença infecciosa, onde há mais de 150 subtipos, sendo 

40 facilmente transmitidos pela via sexual, estando associados a lesões precursoras que se não tratadas podem 

evoluir para câncer. Objeto: o conhecimento dos adolescentes acerca da prevenção do HPV. Objetivo: descrever 

sobre o conhecimento dos adolescentes frente a prevenção do HPV. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, 

através da Biblioteca Virtual de Saúde, a partir dos Descritores promoção da saúde, adolescência, papiloma vírus 

humano, com operador booleano “and”, nas bases LILACS, MEDLINE e BDENF. Critérios de inclusão: artigos 

completos, em português, publicados de 2008 a 2018. Critérios de exclusão: repetidos. Amostra de 19 artigos. 

Resultados: as publicações abordam o alerta pela incidência de câncer de colo uterino; a aplicabilidade das práticas 

educativas para adolescentes pela equipe de saúde e a estratégia preventiva contra HPV. Há lacunas de publicação, 

com os anos 2011 e 2013 com mais incidência, devido a aprovação da vacina contra o vírus pela ANVISA a partir dos 

9 anos. O método qualitativo foi o menos utilizado. Conclusão: Mesmo com a vacina, pais e adolescentes ainda 

possuem uma certa resistência ou até insegurança por falta de conhecimento. Portanto, é necessário que a informação 

ultrapasse os muros das unidades de saúde e alcance toda uma coletividade, independente de contexto sociais, 

culturais, políticos e econômicos o qual o adolescente está inserido. 

 

 

Descritores: Papilomavírus Humano, Promoção da Saúde, Adolescência 

 

1- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela UERJ. Docente do curso de enfermagem da UNIABEU; 2- 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela UFRJ. Docente dos cursos de Enfermagem da UNIABEU e Saõ José; 3- 

Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pela UFRJ. Docente do curso de Enfermagem UNIABEU; 4- Enfermeira. 

Preceptora de estágio da UNIABEU; 5- Enfermeira; 6- Enfermeira  
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IMUNIZAÇÃO: O CONHECIMENTO E PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA SALA DE 

VACINA 

 

1-Rayane Barboza de Oliveira;2-Maria Regina Bernardo da Silva;3-Halene Cristina Dias Armada e Silva;4-Fabiana 

Cabral Arantes Torres;5-Claudia de Medeiros da Silva   

 

Introdução: A Enfermagem dispõe de muita responsabilidade na sala de imunização, sendo de muita importância o 

conhecimento e as práticas adequadas realizadas pelos profissionais de enfermagem que atuam diretamente na sala 

de imunização. Objetivo: identificar o conhecimento e práticas dos profissionais que atuam na sala de imunização na 

Estratégia de Saúde da Família. Metodologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, com três 

Enfermeiros e doze técnicos em quatro unidades de Estratégia de Saúde da Família, localizadas na zona oeste do 

Rio de Janeiro. Resultado, observou-se que as áreas físicas das salas de imunização atendem aos critérios do Manual 

de Rede de Frios e do Programa Nacional de Imunização, e que as atribuições diárias da sala de imunização são 

feitas somente pelos técnicos de enfermagem e os Enfermeiros são os Responsáveis Técnicos mas nenhum com 

disponibilidade integral para a função, desenvolvendo também atividades de supervisão e consultas de Enfermagem, 

pode-se observar  dúvidas  dos profissionais a respeito do tempo de funcionamento da câmara se ficar sem 

eletricidade,  e na maioria os entrevistados das quatro unidades relataram  que apesar de escalados  na sala de 

imunização, podem assumir outros setores de acordo com a demanda. Conclusão Pode-se observar que os 

profissionais da sala de imunização possuem conhecimento sobre as atividades realizadas, contudo na prática 

algumas das atribuições dos profissionais não são realizadas de forma satisfatória e de acordo com que é exigido nos 

protocolos e manuais do Ministério da Saúde, e observa-se a necessidade de todos os   profissionais  de enfermagem 

participarem de treinamento em serviço, principalmente na sala de imunização onde mudanças ocorrem 

constantemente. 

 

Descritores: Conhecimento, Enfermagem, Imunização 

 

1-Estudante de graduação em Enfermagem  da universidade CasteloBranco;2-Mestre em Saúde da Família e 

docente da Universidade castelo branco;3-Doutoranda da Uerj e docente da Universidade Castelo Branco;4-

Enfermeira da Universidade Castelo Branco;5-Mestre em Saúde da família e Docente da Universidade Castelo 

Branco. 
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AÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PROMOÇÃO DA MORTE DIGNA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO 

 

1 - Nathalia Cristine Schuengue Pimentel Cholbi; 2 - Isabel Cristina dos Santos Oliveira 

 

O estudo tem como objetivo analisar as ações de enfermagem para a promoção da morte digna da criança na Unidade 

de Internação Pediátrica. Método: Estudo de natureza qualitativa e pautado no conceito de morte digna da criança. 

Desenvolvido com 7 enfermeiros e 9 técnicos de enfermagem, que atuam em uma Unidade de Internação Pediátrica, 

por meio da entrevista não diretiva em grupo. Os dados foram submetidos à análise temática. Resultados: Os 

depoentes destacaram que minimizam o sofrimento da criança e instauram conforto físico através de medidas que 

aliviam a dor e oxigenoterapia na presença de desconforto respiratório; reduzem a manipulação durante os cuidados 

de higiene corporal; respeitam os aspectos culturais e espirituais; desenvolvem estratégias para resguardar a 

privacidade e tornar o ambiente mais acolhedor, e ampliam o número de visitantes e acompanhantes da criança. 

Conclusões: As ações realizadas pela equipe de enfermagem buscam promover a dignidade humana no momento da 

morte da criança, entretanto a estrutura física da unidade de internação compromete a privacidade e a intimidade da 

criança e sua família e, a impossibilita de vivenciar uma morte digna. Contribuições para a Enfermagem: Os achados 

obtidos traduzem as ações que fundamentam a assistência de enfermagem à criança no momento de sua morte, e 

sua família no contexto da unidade de internação pediátrica, contribuindo para configuração de novos modelos de 

cuidado que resguardem prioritariamente a dignidade humana.  

 

Descritores: Criança Hospitalizada; Direitos da Criança; Enfermagem Pediátrica 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 - Enfermeira. Doutora em 

Enfermagem. Professora Titular da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM EMERGÊNCIA: RELAÇÃO DE JUSTIÇA COM O 

USUÁRIO  

 

1 - Andrea Stella Barbosa Lacerda; 2 - Marta Sauthier 

 

Estudo, produto de dissertação de mestrado, que objetivou descrever a concepção de justiça de enfermeiros e 

usuários na Classificação de Risco em emergência; analisar a concepção de justiça na implementação da 

Classificação de Risco na emergência a partir do reconhecimento do usuário; discutir, a partir da Teoria do 

Reconhecimento de Axel Honneth com base na moral social, a justiça com o usuário na Classificação de Risco em 

unidade de emergência. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, que utilizou 

como método a pesquisa-ação. Assim, emergiram quatro categorias: autonomia/liberdade versus 

heteronomia/subordinação; comunicação versus problemas hermenêuticos; justiça versus injustiça; contribuições 

versus conflitos. A partir dos resultados, pudemos observar que foi possível interferir naquele cenário e pactuar com 

a concepção de justiça em acolhimento com classificação de risco, proposta pelo Ministério da Saúde. Este estudo 

buscou estabelecer condições para que o usuário seja mais ouvido e atuante como multiplicador de estratégias para 

que este dispositivo funcione melhor, atendendo as demandas dos próprios usuários a partir de relações mais firmes 

de amor, solidariedade e direitos entre si, enfermeiros e toda a equipe multiprofissional e colaborou efetivamente com 

a construção de um ambiente justo, com uma ética que valorize a vida humana. Na Teoria de Honneth, a justiça 

emerge a partir do momento em que haja o reconhecimento da autonomia do outro e, para tanto, a abertura de espaços 

dialogais torna-se essencial para que o usuário seja contemplado como sujeito de direito. Este estudo contribuiu por 

trazer uma abordagem com foco no usuário, visando sua integralidade e o reconhecimento dos seus diretos, conforme 

a Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth. 

 

Descritores: acolhimento; classificação; ética 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/EEAN. Docente de graduação 

em Enfermagem da Universidade Estácio de Sá; 2 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro/EEAN. Docente do Universidade Federal do Rio de Janeiro/EEAN 
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O AMBIENTE DA TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA E AS IMPLICAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E 

FAMÍLIA 

 

1-Soraya Bactuli Cardoso; 2- Isabel Cristina dos Santos Oliveira 

 

O estudo tem como objetivo: caracterizar a produção científica nacional e internacional acerca do ambiente da Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) e as implicações na assistência à criança e sua família. Método: revisão 

integrativa realizada no período de julho e agosto de 2018. Os descritores foram: humanização da assistência; 

unidades de terapia intensiva pediátrica; criança hospitalizada; enfermagem pediátrica; arquitetura hospitalar; 

ambiente de instituições de saúde; planejamento hospitalar; reestruturação hospitalar; meio ambiente e saúde 

ambiental. Os descritores foram conjugados em pares nas bases de dados LILACS, SciELO, CINAHL, PUBMED, 

MEDLINE e CAPES (teses e dissertações), com o recorte temporal que emergiu da busca (2000 a 2018).Os critérios 

de inclusão foram artigos de pesquisa, revisões, pesquisas histórica e documental, dissertações e teses; estar 

disponível na íntegra; e serem estudos desenvolvidos em unidades de internação pediátrica. Os critérios de exclusão 

foram publicações que somente continham resumo nas bases de dados; relatos de experiência; estudos clínicos, e 

pesquisas que estivessem repetidas nas referidas bases. Aspectos éticos: dispensáveis por ser revisão. Resultados: 

Foram encontrados 63 estudos, sendo 27 nacionais e 36 internacionais. Os estudos apontam que níveis de ruídos na 

UTIP excedem os valores de padrões nacionais e internacionais, tendo os equipamentos e a equipe como ruídos de 

maior relevância; A utilização de quartos individuais de internação aumenta a satisfação da família e da criança quando 

comparados com unidades de múltiplos leitos. A ambiência constitui-se um pilar para a humanização, atuando na 

reestruturação do processo de cura. Conclusão: A leitura dos estudos permitiu identificar as lacunas acerca da 

influência do ambiente da UTIP na assistência à criança e sua família. Contribuições para a enfermagem: O ambiente 

deve comportar o conforto das crianças e suas famílias e a autonomia da equipe, possibilitando a utilização do próprio 

espaço como ferramenta facilitadora da produção de saúde. 

 

Descritores: arquitetura hospitalar, humanização da assistência, unidades de terapia intensiva pediátrica 

 

1-Enfermeira do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueiras/FIOCRUZ-

MS. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Membro do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar; 2-Doutora em Enfermagem. 

Professora Titular do Departamento de Enfermagem Médico- Cirúrgica da EEAN/UFRJ. Líder do Grupo de 

Pesquisa/CNPq – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar e Membro/pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de 

Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (NUPESC). Orientadora. 
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES E ADOLESCENTES SOBRE ADOLESCENTE APÓS TRATAMENTO DE 

CÂNCER: UM DIÁLOGO EDUCATIVO NA ESCOLA 

 

1 - Tátilla Rangel Lobo Braga; 2 - Ivone Evangelista Cabral 

 

Introdução: Temos observado aumento progressivo nos índices de cura do câncer infanto-juvenil, adolescentes têm 

sobrevivido ao diagnóstico e tratamento da doença, abrindo vertente para o desenvolvimento de estudos relacionados 

ao momento pós-tratamento do câncer, incluindo a reinserção plena na escola. Objetivos: descrever e analisar as 

medidas e iniciativas de acolhimento de uma adolescente com alterações corporais resultantes do tratamento do 

câncer, em uma escola municipal do Rio de Janeiro; desenvolver uma abordagem educativa interativa, como 

possibilidade de problematização dos efeitos pós-tratamento, com um grupo de adolescentes na escola; analisar as 

implicações dessa abordagem como uma prática  educativa sobre os efeitos precoces e tardios do diagnóstico e 

tratamento do câncer no adolescente. Método: Pesquisa participatória com abordagem qualitativa usando o método 

criativo-sensível. Para produção de dados foram utilizados a dinâmica de criatividade e sensibilidade mapa-falante pré 

e pós abordagem educativa, encontros etnográficos e descrição do caso-índice. Análise dos dados utilizando a análise 

de conteúdo temático de Bardin. Respeitados os aspectos éticos previstos na lei 466/12. CAAE: 

69217417.0.0000.5238 e 69217417.0.3001.5274 respectivamente. Resultados: Observamos que o acolhimento da 

adolescente índice foi lento e inacabado e que ela se adaptou para se sentir acolhida na turma, necessitando de uma 

ação educativa para acelerar o processo de acolhimento. Com o desenvolvimento e aplicação da abordagem 

educativa o processo de acolhimento foi concluído e culminou na inclusão da adolescente-índice. Discussão: o 

acolhimento é processo que se iniciou na consciência ingênua, a pesquisa abriu caminhos para o processo de 

transitividade da consciência. A abordagem educativa funcionou como mediador do desenvolvimento conduzindo 

adolescentes através da zona de desenvolvimento proximal para a transitividade crítica da consciência. Considerações 

finais: os adolescentes foram aproximados de suas zonas de desenvolvimento potenciais através da troca de 

conhecimentos grupal dialógica, observamos os resultados nas atitudes de acolhimento que culminaram na inclusão 

da adolescente índice. 

 

Descritores: adolescentes, neoplasms, school 

 

1- Enfermeira. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Mestranda em enfermagem. Escola de 

Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 2 - Professora Titular de Enfermagem Pediátrica e Saúde da Criança Escola de 

Enfermagem Anna Nery/ Departamento de Enfermagem Materno Infantil Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Pesquisadora do CNPq.  Editora Chefe de Escola Anna Nery Revista de Enfermagem   
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DRAMATIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

1 - Thaina Ramos Freire; 2 - Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel; 3 - Luzia da Conceição Araujo Marques; 4 - 

Magali Carla Cordeiro; 5 - Jussara Cabral de Almeida 

 

Objetivo: Descrever os resultados da dramatização como estratégia de avaliação dos conteúdos da subárea Educação 

em Enfermagem. Metodologia: Pesquisa documental exploratória, quantitativa. Utilizou-se como fonte 17 relatórios 

das dramatizações de quatro turmas de primeiro período. A coleta de dados foi feita em julho de 2018 com uso do 

instrumento de avaliação utilizado pelas docentes, aplicando análise descritiva nos seguintes aspectos: relação 

educador-educando, relação sujeito-conteúdo, relação teoria-prática, processo de avaliação e consequências. 

Resultados: Os estudantes planejam e apresentam dramatizações de ações educativas, com vistas a apresentarem 

as características das propostas pedagógicas transmissão, condicionamento e problematização, com base em um 

instrumento de avaliação no qual estão descritos os critérios de avaliação. Também elaboram uma parte escrita com 

todo o planejamento da dramatização. Observa-se compreensão das relações entre educador-educando, teoria-

prática, sujeito-conteúdo de cada concepção. Não apresentam de forma clara as consequências sociais para um grupo 

formado por determinada pedagogia. Em relação a avaliação da aprendizagem, os grupos conseguem caracterizar os 

momentos e tipos de avaliação, mas não conseguem apresentar os critérios de avaliação para cada proposta. 

Conclusão: A dramatização como estratégia de avaliação tem permitido que os acadêmicos de enfermagem 

relacionem o papel da educação com a formação da sociedade e sua repercussão na saúde e nas relações entre 

enfermeiro e população. Ainda alguns aspectos precisam ser melhor desenvolvidos no processo formativo. 

 

Descritores: Educação em enfermagem; Avaliação. 

 

1 - Estudante de graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ. 2 - Enfermeira Doutora. Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro. 3 - Enfermeira Doutora. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 4 - - Estudante de graduação. 

Faculdade de Enfermagem da UERJ. 5 - Estudante de graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ. 
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CRIAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NA BAIXADA FLUMINENSE COMO 

ESTRATÉGIA E ASSISTÊNCIA A AIDS 

 

1-Patrícia dos Santos Augusto; 2 Antonio José de Almeida Filho 

 

Introdução: Diante da dificuldade e da diversidade das demandas oriundas da epidemia de AIDS, o Ministério da 

Saúde por meio da Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS iniciou a inserção dos 

Centros de Testagem e Aconselhamento. Objetivo: Descrever o contexto da saúde na criação do CTA em um 

Município da Baixada. O marco inicial é o ano de 1994 com a vigência do acordo Aids que disponibiliza verbas ao 

Programa Nacional de Aids, para as ações de luta contra a epidemia da Aids e o marco final o ano de 1997, com a 

criação Centro de Testagem e Aconselhamento, para a prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, no 

município. Método: Estudo de abordagem histórico social. As fontes primárias foram constituídas de documentos 

oficiais que retratam a política de saúde para o tratamento HIV/ AIDS no Brasil. Os documentos escritos foram 

constituídos por Leis, Decretos, Manuais do Ministério da Saúde.  As fontes secundárias foram constituídas por artigos 

científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado, livros de Historia do Brasil e literatura que tratam da 

temática.  Resultados: A partir do avanço da epidemia da Aids, caracterizada pelas altas taxas de mortalidade na 

população brasileira. Evidenciando a necessidade de recursos financeiros Internacionais para implementar respostas 

de âmbito nacional para conter a doença. Conclusão:  Para a criação deste Centro de Testagem e Aconselhamento, 

demandou de investimentos financeiros nas políticas de saúde da região para garantir a assistência de promoção, 

prevenção e diagnóstico para a  Aids. Contribuição da enfermagem: Foi significativa a partir da assistência aos 

usuários do serviço de referência nas ações de acolhimento e aconselhamento sobre a Aids. 

 

Descritores: História da Enfermagem, Enfermagem, HIV/AIDS 

 

1- Enfermeira do Centro de Estudos e Pesquisas 28, Projeto Cegonha Carioca. Participante do Núcleo de Pesquisa 

em História da Enfermagem- NUPHEBRAS; 2-Doutor em Enfermagem. Professor Associado do Departamento de 

Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/ 

UFRJ). Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em História da Enfermagem- NUPHEBRAS  
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GESTÃO DE SEGURANÇA DE ENFERMAGEM EM ENFERMARIAS DE ONCO-HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

1 - Bruna Irene Cunha Curty de Souza; 2 - Marcelle Miranda da Silva 

 

A atuação na oncologia pediátrica apresenta desafios decorrentes da dependência das crianças em seu cuidado e 

particularidades da doença e de seu tratamento. O enfermeiro é responsável pela gerência do cuidado, destacando a 

gestão da segurança, visando uma assistência livre de riscos e danos. Objetivou-se analisar como são implementadas 

as diretrizes da gestão da segurança definidas institucionalmente pelo enfermeiro na prática assistencial nas 

enfermarias de onco-hematologia pediátrica e discutir os fatores que podem interferir positiva ou negativamente na 

implementação dessas diretrizes neste contexto. Pesquisa descritiva, qualitativa, realizada no Instituto Estadual de 

Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, Rio de Janeiro. Seis enfermeiros foram entrevistados, os dados sofreram 

análise temática. Foram evidenciadas três categorias: Valorizando a importância do treinamento e educação 

permanente para alcance de bons padrões de segurança; Os desafios na gestão de segurança da criança com câncer 

hematológico hospitalizada e a importância da avaliação para o risco de queda em crianças hospitalizadas. Os 

enfermeiros destacaram os desafios relativos ao comportamento da criança, que a expõe a riscos, principalmente ao 

risco de quedas, e que esses precisam ser gerenciados a partir da participação dos integrantes da equipe de 

enfermagem e familiares, uma vez que estes precisam ser orientados, e serem foco de atenção e cuidados da equipe 

de enfermagem. Foi evidenciado que o treinamento e a educação permanente colaboram para uma assistência mais 

segura, e que os instrumentos e protocolos sistematizam e padronizam a assistência, fatores que cooperam para uma 

gestão de segurança organizada. Portanto, gerenciar é tão importante quanto cuidar do paciente, uma vez que cuidar 

exige coordenação e planejamento, sempre buscando uma assistência completa, segura e eficiente. A sistematização 

e o registro da assistência de forma padronizada cooperam para uma gestão de segurança de qualidade, sendo 

necessário que o enfermeiro desenvolva e aprimore suas habilidades, ampliando sua visão, associando elementos 

cognitivos, ambientais, relacionais e organizacionais. 

 

Descritores: Enfermagem Pediátrica, Oncologia, Gerência 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery; 2 - Enfermeira. Doutora em 

Enfermagem. Professora Adjunta. Escola de Enfermagem Anna Nery 
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IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E O DESAFIO PARA OS 

ENFERMEIROS 

 

1- Ana Thereza Macedo Pastor; 2 - Rebeca Souza de Brito; 3 - Bianca Moura Félix; 4 - Claudia De Carvalho Dantas; 

5 - Fernanda de Carvalho Dantas; 

 

Objetivos: caracterizar o perfil de enfermeiros lotados em duas instituições de saúde do Rio de Janeiro; identificar as 

dificuldades vivenciadas pelos participantes face à implantação da SAE; e analisar as estratégias que esses 

enfermeiros utilizam para superar tais dificuldades. Método: pesquisa qualitativa, de natureza descritiva exploratória, 

aprovada pelo Parecer CEP HUAP/UFF Nº 242.736. Os participantes/cenários foram enfermeiros lotados em duas 

instituições hospitalares do Rio de Janeiro. Critérios de seleção da amostra: enfermeiro com experiência profissional 

superior a 1 ano. Os dados foram coletados no período de 2016-2017, por meio de entrevista semiestruturada, 

gravadas em sistema digital e, posteriormente, submetidos ao processo de análise temática. Resultados: dos 67 

participantes, a maioria pertence ao sexo feminino, com idade entre 25 a 45 anos. Um total de 50 enfermeiros informou 

ter algum tipo de Pós-Graduação Lato Sensu e sete possuem Pós-Graduação Stricto Sensu. A maioria é formada 

entre 1 a 10 anos, com igual experiência profissional. No tocante ao processo de análise temática, emergiram dois 

temas principais, a saber: Tema 1: Dificuldades sob a ótica de enfermeiros e Tema 2: Estratégias sob a ótica de 

enfermeiros. No tocante às dificuldades, citaram: falta de conhecimento, de interesse/apoio institucional e falta de 

tempo. Educação permanente, rever as bases do ensino e sensibilizar profissionais/instituição foram as principais 

estratégias listadas. Conclusão: apesar de ser um tema bastante debatido e de obrigatoriedade legal, ainda é 

percebido dificuldades para sua implementação, cujo mote principal para vencer esse desafio é investir na formação 

dos próximos enfermeiros e na atualização daqueles já inseridos no mercado.   Contribuições/implicações para 

enfermagem: possibilitar reflexões que favoreçam melhor entendimento e sensibilização quanto ao tema em questão 

visando contribuir com uma assistência de enfermagem segura e de melhor qualidade.  

 

Descritores: Profissionais de Enfermagem, Processo de Enfermagem, Planejamento de Assistência ao 

Paciente. 

 

1 - Estudante de graduação. Universidade Federal Fluminense; 2 - Estudante de graduação. Universidade Federal 

Fluminense; 3 - Estudante de graduação. Universidade Federal Fluminense; 4 - Enfermeira. Mestre em 

Enfermagem. Universidade Federal Fluminense; 5 -Enfermeira. Presidente de Comissão de Instrução Ética do 

COREN-RJ e Servidora Pública do Hospital Municipal Souza Aguiar; 
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SABERES E PRÁTICA DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM GASTROSTOMIA: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

1 - Ana Paula Lopes Pinheiro Ribeiro; 2 - Juliana Rezende Montenegro Medeiros de Moraes 

 

Objetivo: identificar na literatura nacional e internacional o panorama atual das pesquisas sobre saberes e práticas de 

crianças com necessidades especiais de saúde em uso de gastrostomia.  Método: estudo bibliográfico, sendo a busca 

realizada seguintes bases de dados: Cinahl, Pubmed, Scorpus, Web of Science, Medline, Lilacs e Scielo, com os 

seguintes descritores: Crianças, Gastrostomia, Educação em Saúde, Children Gastrostomy e Health Education.  

Adotou-se os seguintes critérios para seleção dos artigos: todas as categorias de artigo (original, revisão de literatura, 

reflexão, atualização, relato de experiência, etc.), dissertações e teses, com textos completos e gratuitos disponíveis 

para análise, da área da enfermagem, publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol e com os métodos 

quantitativo e qualitativo. Resultados: Foram encontrados 945 artigos. Em seguida foram lidos para saber quais artigos 

atendiam aos critérios de inclusão e foram excluídos os estudos duplicados. Selecionamos apenas 4 artigos. 

Resultado: os estudos abordavam sobre a experiência de prestação de cuidados a crianças dependentes de 

tecnologia com base na experiência das mães; as demandas, as práticas e os desafios dos cuidados da criança 

portadora de encefalopatia no domicílio; o perfil sociodemográfico e clínico de crianças, adolescentes e cuidadores 

assistidos por um Programa de Atenção Domiciliar e o relato de um método de estudo da interação social entre equipes 

multidisciplinares e pais compartilhando cuidados clínicos. Considerações finais: observamos que a maioria dos 

estudos não falam sobre os saberes e práticas, falam apenas de alguns conhecimentos sobre a gastrostomia ou o 

perfil das crianças com necessidade especiais de saúde. Contribuição para a enfermagem: a compreensão dos 

profissionais de enfermagem sobre o processo de cuidar das crianças com gastrostomia, seus saberes e suas práticas, 

trazendo, assim, uma reflexão sobre a importância da educação em saúde na promoção desse cuidado. 

 

Descritores: CRIANÇA, GASTROSTOMIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery. Hospital Federal dos Servidores 

do Estado; 2 - Enfermeira. Professora Doutora, da Escola de Enfermagem Anna Nery 
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PRECEPTORIA PARA O SUS: INTEGRAÇÃO ENSINO- SERVIÇO 

 

1-Sônia Regina de Souza; 2- Laísa Figueiredo Ferreira Lós de Alcântara; 3- inês maria meneses dos santos; 4- ana 

cristina silva pinto; 5- cristiane rodrigues da rocha; 6- fernando porto 

 

Investigação acerca do Preceptor como promotor de ambiente favorável para um aprendizado sustentado por 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem nas ações de profissionais das unidades conveniadas a Escola 

Enfermagem Alfredo Pinto/ UNIRIO. Os objetivos são monitorar as competências desenvolvidas pelos egressos a 

partir do curso “Preceptoria: desenvolvendo competências consistentes” voltado para a graduação em enfermagem 

da EEAP, capacitar enfermeiros em preceptoria de graduandos frente aos requisitos preconizados no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) para estágio curricular da graduação em enfermagem, e elaborar Revisão Bibliográfica 

Integrativa sobre a Preceptoria como estratégia de ensino nos estágios curriculares durante a graduação em 

Enfermagem. Estudo qualitativo descritivo, a partir de pesquisa convergente assistencial (PCA) pela qual busca-se 

monitorar o impacto do curso de capacitação de enfermeiros em preceptoria de graduandos de enfermagem a partir 

da observação do agir de preceptores no acompanhamento do cuidado realizado pelos graduandos nos serviços de 

saúde conveniados com a EEAP. Desta forma, iniciou-se essa investigação com a coleta de informações acerca dos 

enfermeiros egressos do curso supracitado, buscou-se dados relativos a idade, formação profissional, área de 

atuação, ações facilitadoras e dificultadoras identificadas pelos preceptores durante o acompanhamento de 

graduandos em estágio curricular. Enquanto resultado preliminar delimitou-se 30 participantes egressos da 1ª turma 

do curso realizado no HUGG, delineou-se um perfil do grupo e o roteiro de observação guia para a coleta de dados 

de pesquisa. A próxima etapa da pesquisa, na observação participativa no dia a dia de preceptores, suas atitudes e 

ferramentas utilizadas por eles na realização da preceptoria de graduandos de enfermagem em um ambiente 

assistencial, repletos de “pros e contras” e ricos em oportunidades de aprender fazendo, busca-se monitorar as 

competências desenvolvidas por esses preceptores durante o estágio curricular do curso de graduação em 

Enfermagem da EEAP. 

 

Descritores: Preceptoria, Sistema Único de Saúde, Serviços de Integração Docente-Assistencial  

 

1-Enfermeira. Doutora em Enfermagem.Professora Associada da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-UNIRIO; 2. 

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Visitante do Programa de PÒs graduação Mestrado em 

Enfermagem.Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. UNIRIO; 3-1-Enfermeira. Doutora em Enfermagem.Professora 

Associada da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-UNIRIO; 4. 1-Enfermeira. Doutora em Enfermagem.Professora 

Adjunta da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-UNIRIO; 5-1-Enfermeira. Doutora em Enfermagem.Professora 

Associada da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-UNIRIO;1-Enfermeira. Doutora em Enfermagem.Professor 

Associado da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto-UNIRIO 
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SAÚDE DA MULHER E VULNERABILIDADE PARA INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: 

ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA A SAÚDE 

 

1 - Isabella Cristina Alves Pereira; 2 - Florence Romijn Tocantins 

 

Objetivo: Analisar ações da mulher no controle das infecções sexualmente transmissíveis assistidas em uma unidade 

básica de saúde no município do Rio de Janeiro. Método: Investigação com abordagem qualitativa da Fenomenologia 

Sociológica de Schutz.  A coleta de dados ocorreu mediante entrevista com pessoas do sexo feminino, vida sexual 

ativa, vivências na Atenção Primária e acessadas mediante a técnica de bola de neve. A organização e análise dos 

dados teve como foco o típico da ação de mulheres quanto à promoção da saúde e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis (IST). Resultados: Foram entrevistadas 10 mulheres apresentando como situação 

biográfica: 30 a 39 anos; ensino médio completo; renda domiciliar entre 02 e 10 salários mínimos; religião evangélica 

e católica; iniciou vida sexual entre 14 a 20 anos; e, atualmente, fazem uso de contraceptivo oral e preservativo 

masculino.  Quanto à motivação para a busca dos serviços de atenção primária emergiram como ‘motivo porque’: 

vacinação, realização de preventivo, assistência pré-natal e atendimento psicológico e, como ‘motivo para’:  

acolhimento, ser bem atendida, atenção. A promoção e proteção da saúde e o diagnóstico precoce das IST não são 

a motivação da demanda, por parte da mulher, a Unidade Básica de Saúde. Conclusão: As ações da mulher, ao 

demandar atenção e assistência em unidade básica de saúde, apontam para vulnerabilidades individuais, sociais e 

programáticas quanto à IST. Contribuições/ implicações para a Enfermagem:  A promoção da saúde, como 

fundamento do conhecimento e das ações do Enfermeiro na Assistência Primária a Saúde, requer contemplar 

vulnerabilidades e desenvolver ações junto à mulher, envolvendo o contexto de vida, social e de saúde. 

 

Descritores: Saúde da Mulher, Infecções Sexualmente Transmissíveis, Enfermagem 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - PPGENF; 2 - 

Enfermeira. Doutor em Enfermagem. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - PPGENF 

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS- PARÁ: 

UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA 

 

1 - Débora Garcia Lima; 2 - Ricardo de Mattos Russo Rafael;  3 - Katia Maria Edmundo 

 

Introdução: A Atenção Primária é considerada a porta de entrada do usuário no sistema de saúde. Com o passar dos 

anos a demanda pelos serviços torna-se cada vez maior, sendo fundamental a sua reorganização para garantir o 

acesso dos usuários, o acolhimento à demanda espontânea vem sendo utilizado como uma das principais ferramentas 

para a ampliação do acesso aos serviços, com esse intuito, o projeto do Ciclo Saúde no município de Canaã dos 

Carajás, visa a reorganizar da atenção primária através da construção coletiva do Protocolo de Acolhimento à 

demanda espontânea. Objetivo: Sistematizar as repercussões na organização da Atenção Primária em Saúde em 

função da construção coletiva do protocolo de acolhimento à demanda espontânea no município. Metodologia: Trata-

se de um estudo realizado por meio da Sistematização de experiências a partir dos registros das visitas técnicas, 

oficinas, reuniões e rodas de conversa, produzidas durante o processo de construção compartilhada do protocolo. 

Participaram desse projeto, todos os profissionais da Atenção Primária, totalizando 150 participantes e a gestão local. 

Resultados: Observou-se que o processo de reorganização produziu efeitos imediatos na atenção primária, tais como: 

ampliação do acesso ao serviço através da alteração do horário de funcionamento, mudança no processo de trabalho 

com intuito de proporcionar um atendimento voltado as reais necessidades do usuário através de criação de fluxos de 

atendimento, acolhimento a demanda espontânea e a classificação de risco e vulnerabilidade. Conclusão: A 

reorganização da atenção primaria a partir do acolhimento a demanda espontânea gera a ampliação do acesso ao 

usuário, consolidando a atenção primária como porta de entrada do sistema. Contribuição para a enfermagem: a 

enfermagem assume papel fundamental no acolhimento a demanda espontânea, sendo cada vez mais necessários 

analisar as implicações desse processo para a construção de novas políticas e estudos que visem ampliar o acesso 

a atenção primária. 

 

Descritores: Atenção Primária à Saúde, Acolhimento, Acesso aos serviços de saúde 

 

1 -  Enfermeira. Mestrando do curso de saúde da Família da Universidade Estácio de Sá. Consultora Bolsista do 

Projeto Ciclo Saúde; 2 - Enfermeiro. Doutor em Ciências (UERJ). Professor do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3 - Psicóloga. Doutora em psicologia de comunidade e 

Ecologia social (UFRJ). Diretora executiva do Centro de Promoção da Saúde.  

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

VIOLÊNCIA Á CRIANÇA E A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

 

Lia Leão Ciuffo 

 

Objetivo: identificar na produção científica as publicações sobre a temática da violência à criança e a atuação da 

enfermagem pediátrica diante desta problemática. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, de artigos 

nacionais e internacionais indexados nas bases de dados informatizadas: LILACS, BDENF, MEDLINE, CINAHL. 

Recorte temporal: publicações de 2008 a 2018. Descritores utilizados: “criança”, “violência” e "enfermagem pediátrica”. 

Critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra e disponíveis online para acesso livre, artigos de pesquisa que 

contemplem o tema nos idiomas português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: artigos que não atendiam aos 

critérios de inclusão, repetidos, artigos de revisão, artigos de reflexão, teses e dissertações. Foram localizados ao total 

81 artigos. Após a leitura dos resumos, 67 foram excluídos por não se relacionarem com o objetivo desse estudo. Ao 

final foram selecionados 14 artigos que atendiam aos critérios de inclusão. Resultados: identificou-se que a atuação 

do enfermeiro está voltada para a prevenção de agressões físicas e psicológicas seja sob a forma de ações educativas 

ou consultas de enfermagem sistematizadas incluindo a criança e sua família, tendo com finalidade ajudar a promover 

o fortalecimento de vínculos e resiliência nos casos em já tenha ocorrido situações de violência. Também está 

associado à realização da anamnese e exame físico, onde se identifica os sinais sugestivos de violência, no entanto 

ainda direciona a notificação compulsória para o serviço social. Conclusões: a atuação do enfermeiro pediatra 

considera a dinâmica relacional familiar que permeia a violência à criança, mas ainda existe necessidade dos 

profissionais atuarem no preenchimento da notificação compulsória. Contribuições: a enfermagem pediátrica tem 

papel importante na assistência à criança e sua família e deve considerar a atuação junto à equipe multiprofissional 

no desafio de lidar com situações de violência que promovem uma grande vulnerabilidade às crianças. 

 

Descritores: Enfermagem Pediátrica, Violência, Criança 

 

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem 

Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA TRIAGEM PARA DEPRESSÃO PUERPERAL DURANTE A GESTAÇÃO 

 

1- Thaiana dos Anjos Arruda;2- Elisangela de Carvalho Trindade;3- Mariana Lucia Klein Leal Pacheco;4- Waleska 

Costa Francisco Siqueira;5- Paula Cristina da Silva Cavalcanti 

 

Objetivo: Analisar o cuidado de enfermagem a puérpera com depressão. Método: O método utilizado foi revisão 

integrativa da literatura com abordagem qualitativo-descritivo na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, com 

os descritoresCuidados de Enfermagem, Saúde da Mulher, Depressão Pós-Parto, recorte temporal entre 2012 a 2018, 

artigos disponíveis online, com assunto principal: prevenção da depressão pós-parto, cuidado pós-natal, foram 

excluídos os que não tiveram aderências a tema proposto, sendo selecionadas 17 publicações para análise. 

Resultados: Há uma enorme importância da assistência de enfermagem à mulher durante o período de gestação ao 

puerpério, favorecendo a detecção o mais precocemente possível dos sintomas da depressão durante o ciclo gravídico 

puerperal. Considerações Finais: Conclui-se que a depressão no puerpério incorre na possibilidade de desamparo do 

recém-nascido e no abandono de si, pode ser minimizado com a construção da sistematização da assistência com 

um plano de cuidados que contemple o pós-alta também. 

 

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Saúde da Mulher, Depressão Pós-Parto. 

 

1 a 4- Acadêmicos da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá;5- Docente da Graduação de 

Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus: Resende/RJ 

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

A CRIANÇA E SUA FAMÍLIA NO PERÍODO PERIOPERATÓRIO: IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

PEDIÁTRICA 

 

1- Vanessa Alves de Araujo; 2- Bianca Rosa Fuly; 3-Isabel Cristina dos Santos Oliveira 

 

O estudo tem como objetivo analisar a produção científica nacional e internacional de enfermagem acerca da criança 

submetida à cirurgia e sua família no perioperátorio. Método: revisão de literatura, realizada nas bases de dados: 

LILACS, SciELO, CINAHL, PUBMED, MEDLINE e CAPES com o recorte temporal de 1990 a 2016 de acordo com a 

busca eletrônica. Os descritores utilizados na busca foram: criança hospitalizada, cirurgia, centros cirúrgicos, 

enfermagem pediátrica, família e mães, que foram conjugados em pares. A seleção do estudo ocorreu no período de 

setembro a dezembro de 2016. Os critérios de inclusão foram: teses e dissertações na íntegra e com resumo, artigo 

de pesquisa, revisão (integrativa e de literatura), reflexão teórica, cenário ser unidade de internação clínica e cirúrgica 

ou centro cirúrgico pediátrico ou geral. Os critérios de exclusão: relatos de experiência, estudos de caso clínico, 

resenhas e editoriais e estudos repetidos nas fontes de informação. Aspectos éticos: dispensáveis por ser uma revisão. 

Resultados: Foram encontrados 24 estudos, sendo 13 nacionais e 11 internacionais relacionados ao tema. Os estudos 

evidenciaram, em sua maioria, os eixos temáticos: procedimentos cirúrgicos; estresse pré-cirúrgico; manejo da dor 

pós-operatória; cuidado pós-operatório imediato e tardio (cirurgia cardíaca); cuidado perioperatório; brinquedo 

terapêutico; experiências dos pais e das crianças; necessidade de informação da criança; sentimentos dos familiares 

na suspensão da cirurgia e intervenção educativa; checklist para cirurgia segura. Conclusão: As temáticas emergentes 

reafirmam a necessidade de continuar a investigação acerca do cotidiano do cuidado centrado na criança e sua família 

em situações cirúrgicas afim de minimizar o estresse gerado durante o período perioperatório. Contribuições para a 

enfermagem:O estudo oferece subsídios para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o estabelecimento de 

estratégias de cuidado à criança e sua família em diferentes situações que permeiam o ato cirúrgico. 

 

Descritores: Enfermagem Pediátrica, Família, Cirurgia 

 

1-Graduanda em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC/UFRJ. Membro do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário 

Hospitalar.; 2- Graduanda em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Membro do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar 3- Doutora em Enfermagem. 

Professora Associada do Departamento de Enfermagem Médico- Cirúrgica da EEAN/UFRJ. Líder do Grupo de 

Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar. Orientadora. 
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CRIANÇAS NÃO AMAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE: 

PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO 

 

1 - Cristiane Cardoso de Paula; 2 - Ivone Evangelista Cabral 

 

Esta nota prévia de estagio de pós-doutorado parte do problema que a não amamentação aumenta riscos de 

morbimortalidade infantil e aponta a necessidade de ações educativas com foco nos familiares, para um cuidado 

seguro no domicílio, uma vez que são responsáveis pela saúde das crianças. O modelo conceitual knowledge 

translation (KT) é uma possibilidade para se traduzir resultados de pesquisa em prática de saúde e enfermagem. Para 

traduzir o conhecimento em uma tecnologia de Educação Alimentar e Nutricional, que visa a promoção de 

conhecimentos, atitudes e práticas aos familiares, será desenvolvida, inicialmente, a fase do ciclo de criação da KT 

que propõe o desenvolvimento de pesquisa de segunda geração (estudo de revisão). Para tanto, será desenvolvido 

uma revisão de escopo com a metodologia do Joanna Briggs Institute. O objetivo desta revisão é mapear estudos no 

tema de segurança alimentar e nutricional (SAN) na população de lactentes que não recebem leite materno, com a 

questão de revisão: quais as dificuldades da família para alimentar lactantes não amamentados exclusivamente que 

os expõe a insegurança alimentar e nutricional?, composta pelo mnemônico "PCC" que representa a População 

(familiares de lactantes não amamentados exclusivamente), o Conceito (insegurança alimentar e nutricional) e 

Contexto (domicílio). A busca será desenvolvida no PubMed; CINAHL; SCOPUS; WoS; SOCIAL SCIENCES; LILACS; 

ASSIA; SOCIOLOGICAL ABSTRACTS; CAB Abstracts, além da busca manual de referências. Realizada por dois 

revisores de modo independente, posterior consenso e os desacordos por um terceiro revisor. As referências serão 

gerenciadas pelo software Mendeley. A extração dos dados será realizada em formulário adaptado ao conceito de 

SAN. A síntese do conhecimento gerada definirá o tipo de ferramenta (tool) a ser produzida, conhecimento de terceira 

geração. 

 

Descritores: Lactente, Segurança Alimentar e Nutricional, Revisão 

 

1 - Enfermeira pediatra. Doutora pela McGill University, Montreal/Canadá. Professora associada da UFSM/RS; 2 - 

Enfermeira pediatra. PHD pela MaDoutora pela EEAN/UFRJ. Professora titular da EEAN/UFRJ/RJ 
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QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES DE IDOSOS COM DEMÊNCIA: ESTUDO TRANSVERSAL 

 

1- Angela do Couto Capetini; 2 - Raquel Santos de Queiroz; 3 - Cíntia Raquel da Costa de Assis; 4 - Alessandra 

Conceição Leite Funchal Camacho 

 

Objetivo: Analisar a associação entre o perfil sociodemográfico, perfil de saúde e a qualidade de vida dos cuidadores 

de idosos diagnosticados com demência. Método: estudo transversal, realizado em uma unidade ambulatorial 

geriátrica com 35 cuidadores de idosos diagnosticados com demência. Foi utilizado uma ficha de caracterização 

sociodemográfica e de saúde assim como a escala WHOQOL-bref. Para verificar a associação das variáveis idade, 

qualidade de vida e tempo total de cuidado foram aplicados os testes de “correlação de Spearman” ou “Pearson”, 

conforme a normalidade dos dados. Resultados: Constatou-se associação moderada entre idade do cuidador e sua 

qualidade de vida, assim como tempo total de cuidado e qualidade de vida, o que revela que o cuidado prestado ao 

idoso demenciado gera repercussão na qualidade de vida. Os domínios do WHOQOL-bref que tiveram melhores 

médias foram relações sociais e físico, e os que apresentaram menores médias foram psicológico e meio ambiente. 

Conclusão: A identificação de condições que influenciam a qualidade de vida dos cuidadores de idosos com demência 

permite o estabelecimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e do bem estar de quem cuida, 

de forma que este cuidado transcenda para si e para o idoso. Implicações para enfermagem: Saber olhar o cuidador 

como um elo de cuidado e identificar suas características e suas condições do cuidado como possíveis fatores 

condicionantes capazes de modificar toda a estrutura de vida, e consequentemente definir as áreas que necessitam 

de maior atenção e intervenção, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida para o cuidador.  

 

Descritores: Cuidadores, Demência, Qualidade de Vida. 

 

1 - Acadêmica de Enfermagem do 8º período da Universidade Federal Fluminense.  Bolsista PIBIC; 2 - Enfermeira. 

Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela Universidade Federal Fluminense; 3 - Enfermeira. Mestre em 

Enfermagem pela  Universidade  Federal Fluminense. Especialista em Saúde da Família; 4 - Professora Adjunta da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Doutora em enfermagem pela 

EEAN/UFRJ.  

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS COM ALZHEIMER: UM ESTUDO DE CORRELAÇÃO 

 

1 - Ângela do Couto Capetini; 2 - Raquel Santos de Queiroz; 3 - Cíntia Raquel da Costa de Assis; 4 - Alessandra 

Conceição Leite Funchal Camacho. 

 

Objetivo: correlacionar a percepção da qualidade de vida do idoso com Doença de Alzheimer com a do cuidador. 

Método: Trata-se de um estudo correlacional com abordagem quantitativa, com 34 pares de idosos com Doença de 

Alzheimer leve e moderado e seus cuidadores, realizado no Centro de Atenção a Saúde do Idoso e seus Cuidadores 

(CASIC), Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, utilizando-se um questionário sociodemográfico e escala de Avaliação da 

Qualidade de Vida na Doença de Alzheimer (QdV-DA). Resultados: características sociodemográficas entre os 34 

idosos com Alzheimer observa-se a predominância do sexo feminino na população idosa 20 (58,8%), o estado civil a 

maioria dos idosos são casados com 14 (41,2%). Quanto à escolaridade 50% dos idosos possuem o ensino 

fundamental incompleto. Das 13 dimensões testadas pela escala de QV os idosos apontaram como negativas (ruim e 

regular) memória (55,9%), em ambos com maior percentual; como positivas (bom e excelente), moradia (91,2%), 

respectivamente. Já os cuidadores apontaram como negativas (ruim e regular) memória (61,8%) e disposição (64,7%), 

respectivamente. E como positivas (bom e excelente) moradia (61,8%) e família (29,4%). Conclusão: foi possível 

verificar que idosos com comprometimento cognitivo leve e/ou moderado possuem uma boa percepção de sua 

qualidade de vida, mas não deixam de evidenciar um dos principais itens negativos que influenciam significativamente 

sua qualidade de vida, a memória. Assim como a boa percepção da qualidade de vida por parte dos cuidadores, que 

tendem a subestimar estes idosos, desconsiderando seus sentimentos pela vida por estarem vivenciando um processo 

demencial. Implicações para a Enfermagem: Identificar as condições do cuidado e características do cuidador permite 

que as áreas do cuidado que possuem déficits recebam maior atenção e intervenções, de forma a proporcionar uma 

melhor qualidade de vida prestada ao paciente.  

 

Descritores: Idosos, Doença de Alzheimer, Enfermagem. 

 

1 - Acadêmica de Enfermagem do 8º período da Universidade Federal Fluminense.  Bolsista PIBIC; 2 - Enfermeira. 

Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela Universidade Federal Fluminense; 3 - Enfermeira. Mestre em 

Enfermagem pela Universidade  Federal Fluminense. Especialista em Saúde da Família; 4 - Professora Adjunta da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Doutora em enfermagem pela 

EEAN/UFRJ.  
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇAS COM FEBRE MACULOSA 

 

1-Soraya Bactuli Cardoso; 2-Ana Beatriz Suarez de Barros Peixoto  

 

Introdução: A Febre maculosa é uma patologia febril aguda, com elevados índices de letalidade e gravidade variável, 

possui como principal vetor de transmissão o carrapato. Objetivo: Caracterizar a produção científica nacional e 

internacional sobre a Febre Maculosa em pediatria.  Método: revisão integrativa realizada no período de fevereiro de 

2018. Os descritores foram: febre maculosa das montanhas rochosas, enfermagem pediátrica e cuidados de 

enfermagem. Os mesmos foram conjugados em pares nas bases de dados CINAHL, LILACS, PUBMED, SciELO e 

CAPES (teses e dissertações), com recorte temporal que emergiu da busca (2000 a 2017). Os critérios de inclusão 

foram artigos de pesquisa, dissertação ou tese; disponíveis na íntegra e em português, inglês e espanhol e que 

abrangem apenas a área da pediatria. Os critérios de exclusão foram publicações que somente continham resumo 

nos bancos de dados e que não possuíam o texto na íntegra disponível; dissertações e teses que foram publicadas 

como artigos e pesquisas que estivessem repetidas nas bases de dados. Aspectos éticos: dispensáveis por ser 

revisão. Resultados: Foram encontradas 18 publicações, todas eram artigos, sendo 17 internacionais e 1 nacional. Os 

artigos abordaram a pobreza e a falta de acesso aos serviços de saúde como fatores de risco para febre maculosa, e 

as crianças são mais suscetíveis à infecção, pois, possuem maior contato com cães e passam mais tempo brincando 

em espaços onde os carrapatos sobrevivem. Além disso, as manifestações clínicas tendem a serem mais graves nas 

crianças, acarretando em um desfecho fatal quando não diagnosticada e tratada adequadamente. Conclusão: a leitura 

dos artigos permitiu identificar lacunas acerca da assistência de enfermagem à criança com febre maculosa. 

Contribuições para a enfermagem: implementar o processo de enfermagem à uma criança com febre maculosa, 

permitindo uma abordagem direcionada e um cuidado integral. 

 

Descritores: febre maculosa das montanhas rochosas, enfermagem pediátrica, assistência de enfermagem 

 

1-Enfermeira do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueiras/FIOCRUZ-

MS. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Membro do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar; 2- Enfermeira. Residente de 

enfermagem Pediátrica do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueiras/FIOCRUZ-MS  
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ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ERROS NO PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

1-Rosa Inês Resende; 2-Allan Carlos Mazzoni Lemos;3-Karla Temístocles de Brito Dantas Lemos; 4-Advi Catarina 

Barbachan Moraes;5-Mauricio Cupello Peixoto 

 

Introdução: Dentro dos procedimentos designados nos pacientes estava a administração de medicamentos de acordo 

com a prescrição. A falta de experiência no processo e de confiança nesta ação, devido à insuficiência da prática e 

habilidade no método, fragilizava o aprendizado com a complexidade na conduta da ação. No entanto, toda a atividade 

foi direcionada e orientada pela preceptora, minimizando a preocupação de cometer erros durante o processo, 

proporcionando segurança na realização da prática. A orientação enfatizou a importância de verificar corretamente a 

separação dos medicamentos prescritos e do material utilizado, sendo primordial a técnica de higienização das mãos 

antes e após os procedimentos. Além disso, se fez necessário o uso do Equipamento Pessoal Individual (EPI) ao 

manuseio do preparo dos medicamentos. Metodologia: O presente estudo relata a experiência vivida a partir da 

realização da atividade de estágio obrigatório supervisionado de Enfermagem. O cenário da prática acadêmica ocorreu 

na emergência adulta que corresponde a Sala Vermelha de um hospital público no Estado do Rio de Janeiro, em maio 

de 2018. Objetivo: descrever a experiência acadêmica a respeito do preparo e da administração, ressaltando a 

seriedade do cuidado de enfermagem com a segurança do paciente na terapia medicamentosa. Resultado/discussão: 

Considera-se EPIs todo aparato ou objeto de utilização pessoal proposto a resguardar o bem-estar e a integridade 

física do trabalhador versus prováveis riscos que prejudicam a sua saúde ou precaução no decorrer da execução do 

seu desempenho laborativo, são excepcionalmente relevantes no preparo e na administração de medicações, 

resguardando o profissional e o paciente. Conclusão: A prática do preparo e administração das medicações foi 

primordial para o aprendizado acadêmico no que tange a habilidade manual, percebendo a agilidade com ênfase no 

conhecimento farmacológico e suas interações, proporcionando uma seriedade no cuidado de enfermagem com 

segurança do paciente na aplicabilidade eficaz da terapia medicamentosa. 

 

Descritores: Erros de medicação, segurança do paciente, enfermagem. 

 

1-Graduanda em Enf, membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Enfermagem- GEPEEN IBMR;2-Doutorando em 

enfermagem e biociências, Mestre em enfermagem, Prof. Auxiliar I IBMR;3-Enf. Oncologista, 1º Tenente da Marinha 

RM2;4-Enf. Mestre, Prof. Tempo integral  Escola de Saúde – IBMR;5-Enf. Doutor, Mestre, Coordenador do Curso de 

Enfermagem do IBMR. 
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DEFICIÊNCIA ALFA1- ANTITRIPSINA: A CONSULTA MULTIDISCIPLINAR PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E 

ACOMPANHAMENTO DO BINÔMIO PACIENTE E FAMILIAR 

 

1-Rosa Maria Fernambel Marques e Silva;2-Ana Paula Viana Soares;3-Luana Linhares de Oliveira;4-Verônica 

Sobral Camara;5-Valéria Oliveira Monteiro;6-Cláudia Henrique da Costa  

 

Objetivos: Apresentar o perfil e identificar a prevalência da deficiência Alfa1- antitripsina (AAT) nos pacientes 

acompanhados no ambulatório de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) de um centro de referência, e em 

seus familiares de primeiro grau; Destacar a importância do trabalho multidisciplinar nas consultas para rastreio da 

doença genética (AAT). Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e prospectivo. Critérios de inclusão: Foram 

submetidos ao teste de screening para deficiência (AAT) por técnica de nefelometria em papel filtro, todos pacientes 

do ambulatório DPOC avaliados na consulta médica e de enfermagem; e os familiares de primeiro grau desses 

pacientes com alteração de algum alelo do gene SERPINA1. Exclusão: familiares dos pacientes DPOC falecidos e os 

entes sem boa relação. Utilizou-se programa Excel 2010 e posteriormente, procedeu-se a análise estatística descritiva 

e os dados representados em gráficos e tabelas. Total de 584 sujeitos (570 pacientes e 14 familiares) do ambulatório 

de DPOC da Policlínica Piquet Carneiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, período de agosto 2013 até o 

momento. CAAE 70596017.0.0000.5282. Resultados: Dos 584 pacientes, 141 (24,1%) possuem alelo alterado do 

gene SERPINA1, sendo 14 mutações graves ZZ (10) Nulos (1) Variantes raras (3) e 15 aguardam resultado sair, 

totalizando (85) 54,5% do sexo feminino e (71) 45,5% do sexo masculino. 02 familiares 1,4% apresentaram mutações 

graves SZ (1) ZZ (1) Nulos. A prevalência de mutações graves nos genes de AAT foi de 11,3%. Conclusão: Qualquer 

faixa etária e sexo podem ter a deficiência AAT, porém sobressaiu o sexo feminino. A prevalência não diferiu da 

literatura, mas reforça que a triagem é válida principalmente naqueles que não possuem mutações graves, quando 

subentende-se essencial o aconselho genético para se postergar a perda da qualidade de vida do binômio 

paciente/familiares. Contribuições: a importância da consulta de enfermagem voltada às doenças genéticas; a 

publicação e divulgação desse conhecimento científico pouco explorados.  

 

Descritores: Deficiência de alfa 1-Antitripsina, enfermagem, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

 

1-Enfermeira. Especialização em Gerontologia. Policlínica Piquet Careniro; 2-Técnica de enfermagem. Policlínica 

Piquet Carneiro;3-Técnica de enfermagem. Policlínica Piquet Carneiro;4-Técnica de enfermagem. Policlínica Piquet 

Carneiro;5- Enfermeira. Doutorado em Enfermagem. Policlínica Piquet Carneiro; 6- Médica. Doutora em Pneumologia. 

Policlínica Piquet Carneiro. 
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A SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO TREINAMENTO A EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA NO ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR: UM OLHAR PARA SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

1- Eric Rosa Pereira; 2-Priscilla Valladares Broca; 3- Melissa Delfina; 3-Jussara Teixeira Silva; 5- Viviane de Melo 

Souza; 6- Wanderson Alves Ribeiro 

 

Introdução: Cada vez mais observam-se preocupações com a segurança do paciente em ambiente pré-hospitalar com 

vista a minimizar os dados associados ao processo do cuidar. Na tentativa de diminuir estes riscos, faz-se necessária 

a formação de profissionais preparados, que ofereçam maior desenvoltura no cuidado de enfermagem. O ensino 

baseado em Simulação vem atender a esta necessidade, uma vez que estimula os profissionais a pautarem suas 

atividades diárias através de pensamento ativo, crítico e reflexivo, melhorando com isso seu desempenho, habilidades 

e tomada de decisões. Objetivo: Apresentar os benefícios que a simulação realística pode trazer aos discentes de 

forma a ofertar uma  assistência segura e qualificada. Método: trata-se de um relato de experiência acerca da vivência 

no laboratório de simulação realística durante o curso de atendimento em emergências traumáticas na disciplina de 

urgência e emergência durante a graduação em enfermagem. Resultado: O caso clínico proposto teve como principal 

intuito a aplicabilidade da aula teórica quanto à cinemática do trauma e o uso correto do protocolo ABCDE do trauma 

segundo o programa Prehospital Trauma Life Support, onde todo o atendimento foi cronometrado para que a vítima 

pudesse ser atendida de forma organizada no tempo favorável e os objetivos alcançados de forma esperada. A 

simulação realística contribuiu de forma significativa ampliando a visão dos discentes referente os acertos e erros 

vistos no APH. Após o término do cenário foi realizado um feedback  aos discentes sendo possível discutir os pontos 

positivos e negativos durante todo o atendimento da equipe. Conclusão: A simulação realística é uma ferramenta que 

contribui para o ensino aprendizado dos discentes de maneira a capacita-los para prestar uma assistência segura e 

embasada nos protocolos emergenciais vigentes. 

 

Descritores: pediatria, serviços médicos de emergência, ferimentos e lesões 

 

1- Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Professor do Centro 

Universitário UniAbeu. 2- Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. 

Professora do departamento fundamental da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. 3- Graduandas em 

Enfermagem do 10 Período do Centro Universitário UniAbeu.4- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ. Docente no Centro universitário UniAbeu. 5- Enfermeiro. 

Mestrando em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF 
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O EFEITO DO BANHO MORNO DE ASPERSÃO NA PERCEPÇÃO DOLOROSA DA PARTURIENTE 

 

1 - Tainá Pereira de Pereira; 2 - Adriana Lenho de Figueiredo Pereira 

 

O objetivo do estudo é medir a intensidade da dor da mulher em trabalho de parto ativo antes e após o banho de 

aspersão mormo e estimar se o banho de aspersão morno tem efeito no alívio da intensidade da dor em mulheres na 

fase ativa do trabalho de parto. O estudo trata-se de uma abordagem quantitativa e do tipo transversal, que tem a 

intenção de verificar a percepção da eficácia alcançada pelo banho de aspersão morno nas parturientes de uma 

determinada maternidade do Rio de Janeiro. Teve como local de coleta dos dados o Centro Obstétrico de uma 

maternidade pública municipal. A coleta dos dados da pesquisa foi por meio de um instrumento do tipo formulário, 

constituído de duas partes. A primeira parte é a caracterização das parturientes (idade, paridade, idade gestacional, 

dilatação do colo uterino [cm] e uso de tecnologia de cuidado) e, a segunda parte, com os dados da pesquisa 

propriamente dita (antes do banho de aspersão morno [hora, dilatação do colo uterino e intensidade da dor] e após o 

banho morno de aspersão [hora, duração banho de aspersão morno e intensidade da dor]). A pesquisa contou com 

42 mulheres que aceitaram fazer parte da pesquisa. Vinte e seis fizeram uso de uma ou mais tecnologias de cuidado 

da enfermagem obstétrica. Todas permaneceram o tempo mínimo de 20 minutos no banho de aspersão. Do total, 27 

participantes responderam que após o banho de aspersão tiveram algum tipo de alívio da dor, 13 responderam que a 

dor se manteve igual e 2 relataram que houve um aumento da dor. A análise inicial dos dados coletados indica que o 

banho morno de aspersão teve um impacto positivo sobre a percepção dolorosa das mulheres em trabalho de parto. 

 

Descritores: Enfermagem Obstétrica, Trabalho de parto, Parto humanizado. 

 

1 - Estudante de pós-graduação de enfermagem obstétrica na modalidade de residência; 2 - Doutora em 

enfermagem. Professora titular na Faculdade de Enfermagem Estadual do Rio de Janeiro 
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REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO: UM OLHAR PARA OS FATORES DE RISCO DO CÂNCER DE 

COLO UTERINO. 

 

1- Lidia Santos Soares; 2- Renata Barcellos de Jesus Nunes; 3 - Ana Beatriz Azevedo Queiroz; 4 - Marcela de Abreu 

Moniz; 5 - Maria da Anunciação Silva; 6 - Danielle Busquet de Sousa. 

 

Objetivo: Analisar os dados da requisição de exame citopatológico - colo do útero e seu aporte para a identificação 

dos fatores de risco e prevenção do câncer de colo uterino (CCU). Método: Estudo descritivo de análise documental. 

Os dados foram obtidos em junho e julho/ 2018, com 27 mulheres que compareceram a consulta ginecológica de 

enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde de um município da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. 

Utilizou-se um questionário fechado e as requisições de exame citopatológico para a coleta dos dados.  Os dados 

foram agrupados em cinco categorias: perfil sociodemográfico das mulheres, fatores de risco relatados, motivo da 

realização do exame, queixas de sangramento relatadas e alterações do colo do útero apresentadas durante o exame. 

Resultados: Os principais fatores de risco identificados para o desenvolvimento do CCU foram a pílula 

anticoncepcional e o tabaco. As mulheres conhecem a importância do rastreamento para a detecção precoce da 

doença, mas desconhecem acerca do HPV, principal fator de risco da doença. O estudo também sugere um super-

rastreamento de algumas mulheres ao exame de Papanicolaou. Conclusão: As informações presentes nas requisições 

subsidiam o trabalho do enfermeiro na atenção básica, pois apontam alguns fatores de risco para a doença. No 

entanto, outros importantes fatores como a idade precoce de início da atividade sexual, o número de parceiros, a 

história pregressa de IST e práticas sexuais desprotegidas não constam na requisição e dificultam a abordagem de 

prevenção da doença durante a consulta de enfermagem. Contribuições para a Enfermagem: Estudos que aliem a 

análise das requisições com o processo de enfermagem se fazem necessários para qualificar a consulta ginecológica 

do enfermeiro, enquanto um espaço para o exercício da integralidade e maior eficiência na detecção precoce e 

prevenção deste agravo. 

 

Descritores: Exame Papanicolaou, Consulta de Enfermagem, Integralidade em Saúde. 

 

1- Doutora em Enfermagem. UFF Rio das Ostras; 2- Enfermeira egressa da UFF de Rio das Ostras; 3 - Doutora em 

Enfermagem. E.E.AN/UFRJ; 4 - Doutora em Enfermagem. UFF Rio das Ostras; 5 - Doutora em Enfermagem. UFF 

Rio das Ostras; 6 - Enfermeira egressa UFF Rio das Ostras. 

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

O USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO CUIDADO À CRIANÇA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

1-Jessica Renata Bastos Depianti; 2- Mariana Monteiro; 3- Luciana de Cássia Nunes Nascimento 

 

A assistência atraumática destaca-se como uma tendência para minimizar os efeitos físicos e psicológicos 

experimentados por crianças e familiares durante experiências de hospitalização e procedimentos invasivos, entre 

outros. Neste contexto, o Brinquedo Terapêutico se configura em um importante instrumento da assistência de 

enfermagem à criança, pois auxilia na melhor compreensão do que ela vivencia, deixa-a mais tranquila, colaborativa 

e segura, além de proporcionar um maior vínculo entre criança, profissional de saúde e família. Objetivo: Identificar a 

produção cientifica referente ao uso do Brinquedo Terapêutico no cuidado à criança. Método: revisão integrativa 

realizada nas bases de dados MEDLINE, LILACS, CAPES, CINAHL e na biblioteca virtual SciELO, com recorte 

atemporal, utilizando os descritores Crianças, Criança hospitalizada, Jogos e Brinquedos e Enfermagem Ppediátrica. 

Para tanto, este estudo foi conduzido a partir da seguinte questão norteadora: o que vêm sendo produzido a respeito 

do Brinquedo Terapêutico no cuidado à criança? Após a leitura, os dados foram submetidos à Análise Temática. 

Resultados: Os 36 artigos selecionados apontaram o preparo da criança para diversos procedimentos, por exemplo 

punção e preparo para cirurgia, por meio do Brinquedo Terapêutico Instrucional. Quanto ao Brinquedo Terapêutico 

Dramático, este foi utilizado como uma forma de abordar a criança durante a hospitalização na situação de doença 

crônica e pós-operatório, resultando em diminuição da ansiedade oriundos destas vivências. Em relação aos 

participantes do estudo, a faixa etária mais beneficiada foram os pré-escolares, seguido dos escolares e adolescentes. 

A percepção da enfermagem sobre o Brinquedo Terapêutico, revelou em estudos realizados com estudantes e 

profissionais, que estes reconhecem os benefícios advindos da sua utilização, além de salientarem a necessidade de 

maior inserção da temática no ensino teórico-prático da graduação. A percepção dos pais e responsáveis foi abordada 

e reforçou a importância do Brinquedo Terapêutico na abordagem à criança, em especial para aquelas que vivenciam 

longos períodos de internação. Conclusão: A utilização do Brinquedo Terapêutico proporciona diversos benefícios à 

criança como, torna-la mais calmas, cooperativas e possibilitando-a na exteriorização das tensões e sentimentos. 

Porém, apesar de reconhecer os benefícios, os profissionais de enfermagem o utilizam de forma incipiente na sua 

prática assistencial. 

 

Descritores: Jogos e Brinquedos; Criança; Enfermagem Pediátrica 

 

1- Enfermeira. Mestre em enfermagem pela UNIFESP. Doutoranda da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 2- 

Enfermeira. Universidade Federal do Espírito Santo; 3- Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora do 

Departamento de Enfermagem da UFES. 
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OSTEOSSARCOMA NA INFÂNCIA: UM OLHAR PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE 

 

1 - Carollyne Rodrigues Souza Lage; 2 - Camila Cunha Garcia; 3 - Janice de Oliveira Soares; 4 - Roberta Corrêa 

Lanzetta; 5 - Sima Esther Ferman; 6 - Fernanda Ferreira da Silva Lima 

 

O câncer infantojuvenil se configura como problema de saúde pública, sendo a primeira causa de morte, por doença, 

na faixa etária de 5 a 19 anos. O osteossarcoma é o tumor ósseo maligno mais frequente na infância. A equipe de 

enfermagem tem papel importante na detecção precoce dos sinais e sintomas do câncer infantil. Conhecer os 

principais sinais e sintomas desta patologia pode ajudar no desenvolvimento de estratégias para reduzir o tempo para 

o seu diagnóstico e tratamento. Objetivos: Analisar o modo de apresentação do osteossarcoma em pacientes 

pediátricos. Método: Foram revisados prontuários de 47 pacientes com diagnóstico de osteossarcoma, com idade ≤18 

anos, matriculados de 2014 a 2017 em uma instituição oncológica no Rio de Janeiro. Resultados: A média da idade 

foi de 13 anos (V:4-17 anos), sendo 60% pacientes do sexo masculino. A localização do tumor primário foi: fêmur 

n=29(62%), tíbia n=8(17%), fíbula n=3(6%) e outras n=2(15%). Os sinais/sintomas de apresentação foram dor óssea 

ou muscular n=46(98%), seguido de edema/massa n=34(72%), perda de função do membro n=21(45%), perda de 

peso n=6(13%), fratura patológica em n=5(11%) e febre n=2(4%). A dor foi o único sintoma relatado em n=8(17%) dos 

pacientes. A mediana do tempo entre o início dos sintomas e a matrícula na instituição foi de 102 dias. Conclusão: Na 

medida em que tumores nesta faixa etária apresentam curto período de latência com tendência ao crescimento 

acelerado, o diagnóstico precoce assume peso crucial e pode influenciar no prognóstico da doença. A dor óssea ou 

muscular foi o sintoma mais frequente. Este sintoma na adolescência geralmente é associado ao crescimento. 

Implicações para a enfermagem: Os enfermeiros que atuam em atenção básica, prontos socorros e demais unidades 

pediátricas devem estar seguros ao fazer a abordagem e os encaminhamentos necessários assim que identificam os 

primeiros sintomas do osteossarcoma. 

 

Descritores: Diagnóstico Precoce, Osteossarcoma, Enfermagem 

 

1 - Acadêmica de enfermagem. Assistente de pesquisa. Instituto Nacional do Câncer; 2 - Enfermeira. Enfermeira de 

pesquisa. Instituto Nacional do Câncer; 3 - Acadêmica de enfermagem. Assistente de pesquisa. Instituto Nacional do 

Câncer; 4 - Psicóloga. Residente em psicologia. Instituto Nacional do Câncer; 5 - Médica. Chefe da Seção Oncologia 

Pediátrica. Instituto Nacional do Câncer; 6 - Enfermeira. Coordenadora de Estudos na Seção de Oncologia 

Pediátrica. Instituto Nacional do Câncer 
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MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL NA UERJ: UM OLHAR SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO (2015-2017) 

 

1- Maria Lelita Xavier; 2- Thais Priscila Machado Baptista de Souza; 3- Ana Luiza Alves Moreira 

 

Introdução: Este estudo é um desdobramento do trabalho de conclusão de curso que está sendo desenvolvido no 

âmbito da graduação em enfermagem. Objeto: Participação dos estudantes do curso de enfermagem nas mobilizações 

por condições adequadas de funcionamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (2015-2017). O 

movimento estudantil da enfermagem UERJ se pautou por mecanismos de enfrentamento pela garantia dos direitos 

constantes na constituição e na lei nº 9.394/1996, tendo em vista o panorama político e socioeconômico nos anos 

2015-2017 no Brasil e teve consequências diretas no estado do Rio de Janeiro. Objetivos: Descrever o contexto político 

econômico que desencadeou a crise na UERJ; Identificar as formas de participação dos estudantes nos movimentos 

da universidade; analisar a participação dos estudantes do curso de graduação em enfermagem da UERJ nas 

mobilizações pelas condições de funcionamento da universidade. Métodos: Estudo qualitativo na perspectiva da 

pesquisa histórica. Cenário: Faculdade de enfermagem da UERJ. Participantes: estudantes da graduação de 

enfermagem e membros do Centro Acadêmico de Enfermagem Rachel Haddock Lobo. Critérios de inclusão: estar 

matriculados e cursando a graduação no momento do estudo, ter ingressado nos anos 2013 e 2014 e participado das 

ações de mobilização. Coleta de dados: Fontes primárias e secundárias. A análise é do tipo documental e de conteúdo. 

Encaminhado ao comitê de ética e pesquisa da UERJ. Resultados Parciais: Da analise emergiram as seguintes 

temáticas: Caracterização do movimento estudantil no Brasil; Organização do movimento estudantil na UERJ; e o 

movimento estudantil na enfermagem. O movimento estudantil remonta grandes momentos da história do país, 

preocupa-se com as questões sociais e políticas que envolvem a nação.  Diversas vezes se mistura aos movimentos 

sociais, lutando pelo direito da população;  As entidades que compõem o movimento estudantil na UERJ se articulam 

externamente  a União Nacional dos estudantes, passando pelas Executivas Nacionais, União estadual dos 

estudantes e internamente, ele se articula com o  Diretório central dos estudantes e os centros acadêmicos. No caso 

da enfermagem com o Centro Acadêmico Rachel Haddock Lobo. Isto compõe a formação dentro do movimento; 

Quanto a crise que atingiu a UERJ nos anos de 2015 a 2017, os estudantes de enfermagem decidiram aderir ao 

movimento pela  ocupação da universidade que protagonizou as lutas para barrar a tentativa de desmonte do 

sistema universitário estadual. O engajamento dos estudantes, foi importante na busca pela educação de qualidade. 

Conclusão: Diante do contexto politico e econômico que se apresentou, os estudantes se organizaram para colaborar 

com a universidade através de movimentos, atos e outras atividades que mantiveram a universidade viva e resistente. 

A participação nestes momentos, contribui para a formação de profissionais em enfermagem conscientes de seu 

protagonismo social, que saibam defender seus direitos e exercer seus deveres e além disto, problematizar a realidade 

atendendo as demandas de seus clientes de forma igualitária, equitativa e universal. Com tudo isto posto, o estudante 

da FENF/UERJ durante sua participação nestes movimentos abre espaço para sua formação política. 

 

Descritores: Historia da enfermagem; Estudantes de Enfermagem;  

 

1- Docente na Universidade do estado do Rio de janeiro. Doutora em enfermagem pela UFRJ; 2- Estudante de 

Graduação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3- Enfermeira  
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A ENFERMAGEM COMO PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: PRÁTICAS ABORDADAS AO IDOSO NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

1- Elen Cristina Faustino do Rego; 2-Louise Anne Reis da Paixão; 3-Livia Fajin de Mello dos Santos; 4-Pedro de 

Jesus Silva. 

 

Objetivo: discutir a atuação do enfermeiro como prestador de cuidados, frente à demanda crescente da população 

idosa na Unidade Básica de Saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão com abordagem qualitativa. A 

busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os descritores "enfermeiro" and "idoso" and "atenção à 

saúde" indexados nos DECs, no período de fevereiro a junho de 2018. Critério de inclusão: idioma português, 

disponível na íntegra no período de 2008 a 2017 e que abordavam a base temática. De exclusão: repetidos em outras 

bases de dados, apenas artigos originais e que não abordavam a temática. Resultados: Foram selecionados 11 artigos 

após a busca na BVS onde em sua totalidade revelaram que falta uma comunicação adequada dos profissionais da 

saúde a fim de evidenciar o idoso como condutor de seu cuidado, sensibilizando-o a buscar por ajuda, assim como 

preservar sua autonomia e independência frente às atividades de vida diária, estas, com uma maior vitalidade e menor 

índice de hospitalizações. As visitas domiciliares realizadas com o profissional enfermeiro trás como resposta, a 

comunicação, e, portanto, a criação de confiabilidade entre o paciente/profissional, da qual permite a continuidade das 

ações de cuidado frente às diversidades. Neste contexto, o enfermeiro deve ser capaz de identificar anormalidades, 

e, assim poder transferir o paciente para continuar a assistência com outro profissional ou serviço de unidade de 

referência quando apropriado. Conclusão: Portanto, a Estratégia da Saúde da Família é de suma importância à 

continuidade da assistência a população local, onde fortalece o conhecimento através da realização de grupos 

educativos em escolas, e, outros locais contribuindo à qualidade de vida da população. A interdisciplinaridade da 

atenção deslumbra das reais necessidades do público a fim de resoluções positivas e significativas ao processo saúde-

doença. 

 

Descritores: Atenção Primária em Saúde; Envelhecimento Saudável; Saúde do Idoso. 

 

1- Bolsista do Programa de Monitoria e Iniciação Científica das Faculdades São José. Discente de Graduação em 

Enfermagem das Faculdades São José. E-mail: elenfaustino.rj@hotmail.com; 2 - Doutoranda em Enfermagem – 

UFRJ. Enfermeira da Estratégia Saúde da Família. Docente das Faculdades São José. E-mail: 

louiseppaixao@gmail.com; 3 - Mestre em Enfermagem – EEAN. Enfermeira. Docente das Faculdades São José. E-

mail: liviafajin@gmail.com; 4 - Mestre em Enfermagem – UNIRIO. Enfermeiro. Docente das Faculdades São José. E-

mail: pedrodejesussilva70@gmail.com. 
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GESTAÇÃO E PARTO DE MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DA 

ENFERMAGEM 

 

1 - Elen Cristina Faustino do Rego; 2 - Livia Fajin de Mello dos Santos; 3 - Louise Anne Reis da Paixão; 4 - Raysa 

Lohanna da Cunha Pimenta; 5 - Pedro de Jesus Silva. 

 

Objetivo: identificar a partir da produção científica a vulnerabilidade do momento de gestação e parto de mulheres 

privadas de liberdade. Metodologia: Estudo de revisão com abordagem qualitativa. A busca foi realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde utilizando os descritores “mães”, “gestantes” e “prisões” indexados nos DECs, período de fevereiro 

a junho de 2018. Critérios de inclusão: idioma português, disponível na íntegra no período de 2008 a 2017 e que 

abordavam a base temática. E de exclusão: repetidos em outras bases de dados, apenas artigos originais e que não 

abordava a temática. Resultados: Foram selecionados 09 artigos onde em sua totalidade revelaram que na maioria 

dos casos de gravidez, a assistência foi prestada de forma tardia devido à dificuldade de deslocamento das gestantes 

aos programas de saúde, estas, ocasionadas pela diminuição de viaturas e escoltas policiais, resultando, portanto, 

em um pré-natal precário. Os estudos evidenciam que as gestantes encarceradas não têm todos os seus direitos 

garantidos, contrariando a legislação brasileira, sobremodo, que deve haver maior incentivo em capacitar os 

profissionais de saúde para as necessidades expostas ao público vigente. O atendimento e esclarecimento de dúvidas 

as gestantes visa garantir maior autonomia e maior participação sobre a escolha de seu parto e da administração dos 

cuidados ao recém- nascido, ressaltando que a participação ativa do profissional é essencial neste processo. 

Conclusão: Embora existam políticas que estendem a cobertura efetiva do SUS a todas as mulheres privadas de 

liberdade, ainda há lacunas na assistência a essas gestantes e parturientes. Cabe ao Enfermeiro refletir sobre os 

prejuízos que essa não assistência pode acarretar nos índices de mortalidade e morbidade materno-infantil e criar 

estratégias para a garantia dos cuidados no período gravídico e puerperal. 

 

Descritores: mães; gestantes; prisões. 

 

1 - Bolsista do Programa de Monitoria e Iniciação Científica das Faculdades São José. Discente de Graduação em 

Enfermagem das Faculdades São José. E-mail: elenfaustino.rj@hotmail.com; 2 - Mestre em Enfermagem – EEAN. 

Enfermeira. Docente das Faculdades São José. E-mail: liviafajin@gmail.com; 3 - Doutoranda em Enfermagem – UFRJ. 

Enfermeira da Estratégia Saúde da Família. Docente das Faculdades São José. E-mail: louiseppaixao@gmail.com; 4 

- Bolsista do Programa de Monitoria e Iniciação Científica das Faculdades São José. Discente de Graduação em 

Enfermagem das Faculdades São José. E-mail: pimentaraysa@gmail.com; 5 - Mestre em Enfermagem – UNIRIO. 

Enfermeiro. Docente das Faculdades São José. E-mail: pedrodejesussilva70@gmail.com. 
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UTILIZAÇÃO DE ESCALAS DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO COM ENFERMEIROS 

 

1 - Flaviana Pereira Bastos Nascimento; 2 - Gisele Massante Peixoto Tracera; 3 - Katerine Gonçalves Moraes; 4 - 

Regina Célia Gollner Zeitoune 

 

Objetivo: Identificar e analisar as publicações que utilizaram escalas de satisfação no trabalho com enfermeiros. 

Método: revisão integrativa, que teve como critérios de inclusão para a seleção dos artigos, nos idiomas português, 

inglês e espanhol, utilizando escalas para medir a satisfação no trabalho de enfermeiros, de 2008 a 2017. Critérios de 

exclusão: artigos apenas com resumos e duplicados. A busca eletrônica foi realizada nas bases de dados: LILACS e 

BDENF através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Web of Science. Utilizando os descritores/mesh 

terms: satisfação no emprego (job satisfaction), enfermeiros (nurses). Resultados: Foram encontrados 1.476 artigos e 

com os critérios de inclusão foram selecionados para leitura e análise, 29 artigos. De acordo com os selecionados, as 

escalas utilizadas foram: (7) Índice de Satisfação no Trabalho (IST) ou Index of Work Satisfaction (IWS); (5) Minnesota 

Job Satisfaction Questionnaire; (3) Job Satisfaction Scale (JSS); (3) Escala de Satisfação McCloskey/Mueller (MMSS); 

(3) Medida de Satisfação no Trabalho (MJS); (1) Satisfação no Trabalho para Enfermeiros (EAST - Enf); (1) Escala de 

Satisfação dos Enfermeiros com o Trabalho (ESET); (1) Job Satisfaction of Overseas-Qualified Enfermeiros (JSOQN); 

(1) Job Content Questionnaire (JCQ); (1) Generic Job Satisfaction Scale; (1) Questionário de Satisfação com o 

Trabalho; (1) Satisfação no Trabalho Questionário S20/23; e (1) Índice de Satisfação Profissional (ISP). Conclusão: 

Existem muitas escalas que mensuram a satisfação no trabalho sendo que as mais utilizadas em pesquisas com 

enfermeiros foi a IST ou IWS por ser um instrumento composto para caracterização e avaliação da satisfação. Contudo 

ressalta-se que outras escalas trazem questões mais específicas para os enfermeiros justificando as possibilidades 

de uso das mesmas em futuros estudos. Contribuições para a enfermagem: Este estudo poderá contribuir para ampliar 

as discussões acerca da satisfação no trabalho do enfermeiro e o uso de escalas de avaliação. 

 

Descritores: Satisfação no emprego, Enfermeiros 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 2 - Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva, Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da 

Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3 - Enfermeira, Mestre em Enfermagem, 

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; 4 - Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Titular da Escola de Enfermagem 

Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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DES-CONSTRUÇÃO DE GÊNERO NA SAÚDE ESCOLAR E NA ESCOLA 

 

1 - Rosilene Rodrigues de Souza; 2 - Flora Viana Leal e Silva; 3 - Ivone Evangelista Cabral; 4 - Julia Maricela Torres 

Esperón; 5 - Elisa da Conceição Rodrigues; 6 - Roberto José Leal 

 

Gênero tem sido relacionado a sexo; porém, a identidade de gênero depende da construção sócio-cultural. Precisamos 

intervir desde a infância, para que essas características não sejam fontes de conflitos. Objetivos: Identificar 

representações culturais sobre gêneros; implementar atividades lúdicas; Gerar produtos culturais resultantes dessas 

intervenções; Discutir com professores o valor de uso dessas produções na escolarização. Metodologia: Pesquisa-

ação em escola de ensino fundamental do RJ, com 2 grupos de alunos (6 a 14 anos) em 4 etapas: identificação de 

representações culturais; Oficinas de identidade de gênero na promoção da saúde; Implementação de dinâmicas Foto 

Voz, Teatro na Escola e Almanaque; Grupo focal com professores. Resultados: As fotografias foram categorizadas 

pelos escolares, selecionadas pela produção artístico-teórica; sequenciadas para demonstrar o movimento de gênero 

na escola e relações de poder, em que mulheres trabalham na limpeza e homens em serviços de portaria da escola e 

segurança. No recreio, agrupam-se por sexo e há poucos movimentos de ruptura como meninas jogando futebol e 

menino, com discrição, brincando com meninas. No teatro, a criação de duas histórias consolidadas em um roteiro de 

peça teatral com a implementação de conhecimentos básicos de teatro e representação. Esse desempenho incentiva 

o pensamento crítico, expressão artística e a criatividade, ponderando a troca de papéis de gênero. Conclusão: Com 

a reflexão surge a possibilidade de escolher discursos imagéticos que estão presentes nesse cotidiano validando 

“papéis” e estereótipos que fortalecem mais a exclusão do que a inclusão. Contribuições: Analisar a situação desigual 

na socialização, além de oportunizar a promoção da saúde e abordar gênero na infância para promover a igualdade, 

valorização e respeito ao próximo. Com isso, afirmar que as diferenças biológicas entre meninos e meninas não têm 

interferência em suas capacidades intelectuais, de aprender, decidir, liderar e prosperar. Falar em igualdade de gênero 

é falar em direitos de todos. 

 

Descritores: Identidade de Gênero, Saúde Escolar, Criança 

 

1 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 - 

Estudante de graduação. Escola de Belas Artes. Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3 - Professor Titular. 

Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Pesquisadora do CNPq/FAPERJ; 4 - Professor Titular. Escuela Nacional de Salud Pública. Habana. Cuba; 5 - 

Professor Associado. Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro; 6 - Professor Associado. Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE O CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

1 - Anna Keylla da Silva dos Santos; 2 - Lucas Portella Silva Santos; 3 - Magda Guimarães de Araujo Faria; 4 - 

Paula Soares Brandão 

 

Objetivo: Avaliar a autopercepção de enfermeiros da residência em saúde da família no cuidado às pessoas com 

deficiência auditiva. Metodologia: Estudo foi de abordagem descritiva, exploratória, e quantitativa. A população foi de 

53 indivíduos entre egressos e alunos do Curso de Especialização em Enfermagem em Saúde da Família na 

Modalidade Residência, sendo alcançada uma amostra de 37 indivíduos, ou seja, 70% da população. Resultados: 

62,16% dos participantes já atenderam algum paciente com deficiência auditiva em sua unidade. 92% percebem que 

a assistência à pessoa com deficiência auditiva oferecida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) não se dá de forma 

efetiva e apenas 11% relatam a existência de recursos que garantam a equidade no atendimento. Dos participantes, 

27% não se sentem aptos para prestar assistência a este público. Todos os participantes percebem a necessidade de 

uma qualificação do cuidado à pessoa com deficiência auditiva. Dentre as estratégias apontadas pelos participantes 

para essa qualificação no atendimento, a mais citada foi  incorporação de conteúdos na graduação (44%). Conclusão: 

É urgente a necessidade de se pensar em formas de qualificação dos profissionais de saúde para a garantia da 

assistência a todos os cidadãos e em toda a rede de serviços do SUS, sobretudo, daqueles que por questões físicas 

ou psíquicas possuem condições que requeiram práticas ou estratégias diferenciadas de cuidado. Contribuições para 

enfermagem: Identifica-se que os enfermeiros consideram a assistência à pessoa com deficiência auditiva ineficiente, 

evidenciando a falta de capacitação profissional e falta de recursos humanos e materiais, pois grande parcela de 

residentes e egressos percebe que não se sentem aptos a prestar esta assistência. Esses achados reforçam a 

importância da capacitação para os profissionais já formados e de uma qualificação em relação às grades curriculares 

dos cursos de graduação em enfermagem, minimizando os impactos na assistência à pessoa com deficiência auditiva. 

 

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Perda auditiva, Estratégia Saúde da Família 

 

1 - Estudante de graduação. UERJ; 2 - Estudante de graduação. UERJ; 3 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. 

UERJ; 4 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. UERJ 
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A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO: NARRATIVAS DE MULHERES CADEIRANTES 

 

1- Livia Fajin de Mello dos Santos; 2- Rosângela da Silva Santos; 3- Janaina Pinto Janini; 4- Viviane de Melo Souza; 

5- Sabrina do Nascimento Moreira 

 

Objetivo: Identificar, a partir das narrativas de mulheres cadeirantes, a vivência da sua sexualidade e reprodução. 

Método: Um recorte da dissertação “GESTAÇÃO SOBRE RODAS: assistência de saúde à mulher cadeirante durante 

o pré-natal, parto e nascimento”. Estudo qualitativo, descritivo, exploratório que utilizou o método Narrativa de vida e 

adotou o referencial metodológico de Daniel Bertaux. As participantes foram 06 mulheres cadeirantes que 

engravidaram após a deficiência. A seleção das participantes para a coleta de dados, adotou a técnica Bola de Neve 

(Snowball). A narrativa de vida utiliza entrevista aberta. A análise temática foi o processo analítico empregado. 

Aprovado pelo CEP da EEAN/HESFA, registro nº 012/11. Resultados: Não se pode generalizar e rotular quais são os 

limites e as potencialidades que uma mulher com deficiência terá ou não em seu campo sexual. Embora o que 

prevaleça nos discursos da sociedade sejam ideias preconceituosas em relação à sexualidade dessas mulheres, uma 

vez que são vistas como seres incapazes e limitadas. Questões pouco discutidas sobre gestação e parto dessas 

mulheres exercem muita influência sobre a sociedade e até profissionais de saúde fazendo com que seja colocada 

em questão a possibilidade da mulher cadeirante gerar um filho. Ao agregarmos a questão da deficiência à 

maternidade emergem questões referentes ao processo de exclusão enfrentado por essas mulheres, as dificuldades 

que encontram para exercerem a maternidade e o reconhecimento de seus direitos sexuais e reprodutivos. Conclusão: 

O imaginário social ao idealizar a concepção de mãe, parece impor-se contra o processo de maternidade na presença 

de uma deficiência. Contribuição para Enfermagem: Através da compreensão de cada narrativa de vida desvelada, a 

enfermagem e demais profissionais de saúde podem criar um espaço de respeito para a subjetividade dessas 

mulheres, preservando seus sentimentos, aceitando melhor as suas escolhas, potencialidades e limitações, o que 

refletirá em suas ações de cuidados.  

 

Descritores: mulheres, pessoas com deficiência, enfermagem 

 

1- Enfermeira. Mestre em Enfermagem - EEAN/UFRJ. Docente do curso de Enfermagem das Faculdades São José 

e UNIABEU; 2 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Faculdade de Enfermagem UERJ ; 3- 

Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem - UERJ . Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luis Capriglione; 

4- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem - UERJ. Docente do curso de Enfermagem da UNIABEU; 5- Acadêmica 

de Enfermagem. UNIABEU. 
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VISIBILIDADE DAS MULHERES COM DEFICIÊNCIA E SAÚDE:  UM OLHAR DA ENFERMAGEM 

 

1-Livia Fajin de Mello dos Santos; 2- Sabrina do Nascimento Moreira; 3- Janaina Pinto Janini; 4- Viviane de Melo 

Souza; 5- Rosângela da Silva Santos 

 

Objetivo: Verificar a visibilidade da saúde das mulheres com deficiência na produção científica brasileira.  Método: 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada por meio de busca online de produções científicas, através da BVS, nas 

bases de dados: LILACS, Index Psicologia - Periódicos técnico-científicos, MEDLINE e BDENF, onde foram 

associados os descritores: mulheres e pessoas com deficiência. Para coleta dos dados foi desenvolvido um formulário 

que foi preenchido para cada artigo da amostra final do estudo. Resultados: Neste estudo foram incluídas 18 

publicações que atenderam os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Nos anos de 2012 e 2013 foi 

identificado o maior número de produções, três em cada ano. A maioria dos estudos (7) abordou os quatro tipos de 

deficiência: física, mental, auditiva e visual. Quatro artigos abordaram somente a deficiência visual. A deficiência 

auditiva, mental e física foi abordada cada uma em três artigos. Um artigo discutiu os três tipos de deficiência: física, 

auditiva e visual. A Enfermagem foi área de conhecimento que mais teve produção (7). Em relação a temática 

abordada:  Nove estudos evidenciaram a dificuldade de atendimento encontrada pelas pessoas com deficiência, 

inclusive pelas mulheres.  As dificuldades e obstáculos impostos pela deficiência emergiram em duas pesquisas. A 

vulnerabilidade das mulheres com deficiência foi identificada em dois estudos.  Assim como a violência contra essas 

mulheres foi abordada também por duas pesquisas.  O uso do preservativo feminino, a educação em saúde para 

prevenção das Infecções Sexualmente Trasmissíveis (IST) e o rastreio do câncer de mama foram temas abordados 

em pelo menos um estudo. Conclusão: Os estudos trazem a visibilidade das mulheres com deficiência, porém 

sinalizam lacunas no atendimento em saúde. Contribuições para a Enfermagem: A Enfermagem vem contribuindo 

para aumentar a visibilidade da saúde das mulheres com deficiência.  

 

Descritores: mulheres, pessoas com deficiência, enfermagem 

 

1- Enfermeira. Mestre em Enfermagem - EEAN/UFRJ. Docente do curso de Enfermagem das Faculdades São José 

e UNIABEU; 2 – Acadêmica de Enfermagem. UNIABEU; 3- Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem - UERJ . 

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luis Capriglione; 4- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem - UERJ. 

Docente do curso de Enfermagem da UNIABEU; 5 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da 

Faculdade de Enfermagem da UERJ 
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De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS AO ENSINO SUPERIOR DE ENFERMAGEM: UM ESTUDO 

INTEGRATIVO 

 

1 - Nathan Barreiro Bittencourt Vianna; 2 - Simone Carvalho Neves; 3 - Fátima Belmock Mascarenhas; 4 - Luciana 

Miranda Rodrigues 

 

Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa de abordagem quanti-qualitativa cujo o objetivo foi analisar o processo 

de aprendizagem em enfermagem baseado nas metodologias ativas de ensino e seus benefícios no desenvolvimento 

cognitivo do aluno através de produções científicas, reconhecendo as metodologias ativas aplicadas no processo de 

aprendizagem em enfermagem. O levantamento bibliográfico incluiu publicações nacionais e internacionais no período 

dos últimos cinco anos que seguiram os seguintes critérios de inclusão: artigos em inglês, português e espanhol, ano 

compreendido entre os períodos de 2013 a 2017 e textos completos disponíveis. Foram verificadas as bases de dados 

LILACS, MEDLINE, BDENF e SCIELO. Inicialmente foram encontradas 129 publicações que após a realização da 

filtragem dos critérios de inclusão passaram a 29 literaturas para leitura inicial que contempla o título e o resumo. Após 

leitura inicial, foram selecionados 11 artigos para leitura dos artigos na íntegra. Os resultados identificaram que 36% 

da literatura produzida sobre metodologia ativa foi publicada em 2014, sendo 54,5% de abordagem qualitativa apenas 

e com variações de publicação entre Brasil, México e Colômbia. Para a discussão qualitativa, foram classificadas 5 

categorias de acordo com a leitura das literaturas e foram elas: Modelo Construtivista e Tradicional, Estratégias 

Pedagógicas não Tradicionais, Aprendizagem Baseada em Problemas, Método de simulação e Educação Online. 

Conclui-se que o uso de metodologias ativas no ensino superior em enfermagem mostra-se competente ao traçar 

perfis metodológicos com melhor eficiência para seu uso e implementação no ensino além de necessitar de novos 

estudos a serem feitos para reforçá-las pelo docente e para o conhecimento científico, visto que poucas publicações 

foram acrescentadas ao perfil de publicações em educação em enfermagem.  

 

Descritores: Metodologia Ativa, Enfermagem, Educação 

 

1 - Enfermeiro. Escola de Enfermagem Souza Marques - FTESM; 2 - Enfermeira. Mestre em Ensino em Biociências 

e Saúde - Fiocruz. Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Souza 

Marques - FTESM; 3 - Enfermeira. Mestre em Educação e Saúde - UFRJ. Docente do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Souza Marques - FTESM; 4 - Enfermeira. Mestre em Ciências do Cuidado 

em Saúde - UFF. Docente do Curso de Graduação da Escola de Enfermagem Souza Marques - FTESM. 
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1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

CONTEÚDOS DA ESTOMATERAPIA NA GRADUAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CONSTRUÇÃO 

DE UM JOGO EDUCATIVO.  

 

1 - Ursula Silva Baptista Chaves; 2 -  Brunna Lemos Crespo Marques; 3 -  Carolina Cabral Pereira da Costa 

 

Introdução: A Estomaterapia é uma área de especialidade da enfermagem em crescimento, mas ainda com pouca 

abordagem durante o curso de graduação. Objetivo: Relatar a experiência da construção de um jogo educativo sobre 

conteúdos de estomaterapia para o curso de enfermagem de uma instituição de ensino superior. Métodos: Trata-se 

de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado a partir de um projeto de iniciação científica júnior, 

proposto numa universidade, localizada no Rio de Janeiro, no período entre janeiro a junho de 2018. Realizou-se um 

levantamento bibliográfico em bases de dados on line e identificou-se que ainda se tem muito a abordar em relação a 

temática de estomaterapia e que, a elaboração de um jogo educativo se tornaria uma estratégia efetiva para a 

discussão de tal temática. Ressalta-se que o foco do jogo foram os diversos tipos de estomias (gastrostomia, 

traqueostomia, estomias intestinais e vesicais), cuidados de enfermagem e principais complicações. Resultados: 

Inicialmente, foram elaboradas 76 perguntas abordando as diferentes estomias. A seguir, criou-se um boneco com 

material de borracha de Etil Vinil e Acetato (EVA), composto de 12 partes, o qual era montado a partir dos acertos 

entre os participantes. O jogo termina quando um dos grupos conclui a formação do boneco. Em junho de 2018, o 

jogo foi testado no quinto período do curso de graduação em enfermagem e favoreceu a participação ativa dos 

discentes, bem como o processo de ensino aprendizagem. Conclusão: O jogo educativo estimulou o interesse dos 

discentes pelo campo da estomaterapia, propiciando a discussão sobre novos cenários de atuação do enfermeiro. 

Além disso, tornou-se uma nova possibilidade de instrumento pedagógico a ser utilizado pela instituição. Contribuições 

para a enfermagem: Aponta-se como contribuição a ampliação das discussões sobre a estomaterapia e possibilitou-

se o repensar em estratégias motivadoras para o processo de formação em enfermagem. 

 

Descritores: Estomia, Enfermagem, Educação em Enfermagem. 

 

1 - Estudante de graduação. Centro Universitário Celso Lisboa; 2 - Estudante de graduação. Centro Universitário 

Celso Lisboa; 3 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Centro Universitário Celso Lisboa. 
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1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

SÍNTESE REFLEXIVA - TEMA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1 - Lidiane Peixoto de Almeida; 2 - Stephan Melro Rego; 3 - Albert Lengruber de Azevedo; 4 - Lidiane Passos 

Cunha; 5 - Elaine Antunes Cortez; 6 - Silvia Teresa Carvalho de Araújo. 

 

Objetivo: Refletir acerca da importância de rediscussão do conceito de saúde incorporado pelo Sistema Único de 

Saúde. Metodologia: Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, em formato Relato de Experiência. Este estudo 

foi escolhido pela possibilidade de discutirmos a compreensão holística de um evento e a complexidade do caso, o 

tema saúde, fruto de um trabalho para uma disciplina cursada na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

(ENSP – Fiocruz), intitulada “Leituras em Trabalho, Saúde, Corpo e Linguagem”. Neste momento, era colocado como 

Tema o conceito de Saúde. Resultados: Existe a prioridade do subjetivismo em toda reflexão sobre saúde. Na 

abordagem “de dentro para fora” do ser humano, o que mais conta é o subjetivismo do indivíduo, recorrendo-se 

inclusive à teoria e à vivência psicanalítica para a sua fundamentação, pode parecer despropositada e fora do contexto 

de saúde pública, porém faz toda a diferença em um conceito de saúde para um indivíduo.  Por exemplo, pode alguém 

afirmar que um portador de colostomia, consequente a uma cirurgia de câncer intestinal, tem qualidade de vida pior 

do que um seguidor obsessivo de regras religiosas, intimidado perenemente por um Deus que lhe foi inculcado, 

independentemente de sua vontade? Nesta óptica, vai ficando claro que "realidade" nada mais é do que uma 

convergência de subjetivismos. Será que alguém, pelo simples fato de não ter recursos para se alimentar de acordo 

com nossos padrões, poderá ser considerado com ausência de saúde do que uma pessoa bem alimentada? Não 

restam dúvidas de que essas considerações, aparentemente radicalizantes, visam apenas a atenuar a tendência 

positivista dos conceitos de saúde que aí estão. Conclusão: O presente enfoque é importante para uma visão ampliada 

de saúde pública. Necessariamente ela observa, descreve, avalia e administra indicadores: a política de saúde apoia-

se nesses elementos. O conceito de saúde precisa ser rediscutido. Implicações para a Enfermagem: A enfermagem 

deve estar atenta aos conceitos que fazem parte do seu escopo profissional, no sentido de dar cientificidade e tornar 

mais atual os seus achados em pesquisas. 

 

Descritores: Saúde, Saúde Pública, Sistema Único de Saúde 

 

1 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 2 - Tecnologista em 

Saúde Pública pelo Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz; 3 - Enfermeiro. Doutorando em Enfermagem pela Escola de 

Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 4 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna 

Nery/UFRJ; 5 - Enfermeira. Professora Doutora, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiatria, Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF; 6 - Enfermeira. Professora doutora do programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ.  
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De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO INICIATIVA DE CONQUISTA PARA A UTILIZAÇÃO DE POPS 

EM UM CENTRO DE DIÁLISE 

 

1 - Lidiane Peixoto de Almeida; 2 - Stephan Melro Rego; 3 - Albert Lengruber de Azevedo; 4 - Lidiane Passos 

Cunha; 5 - Elaine Antunes Cortez; 6 - Silvia Teresa Carvalho de Araújo 

 

OBJETIVO: Descrever os grupos de Educação Permanente em Saúde na aproximação de profissionais dos 

Procedimentos Operacionais Padrão. MÉTODO: Estudo qualitativo, no método da Pesquisa Convergente Assistencial 

(PCA), e ancorado nos preceitos da problematização e do Arco de Maguerez. O cenário foi o Centro de Diálise de um 

hospital universitário do estado do Rio de Janeiro, onde foram realizados oito grupos, com entrevistas gravadas. 

Participaram 66 profissionais de saúde do plantão diurno e noturno, por meio de 8 grupos que ocorreram entre os dias 

9 e 24 de agosto de 2016. Os dados foram analisados segundo as etapas do método da problematização. 

RESULTADOS: Os encontros favoreceram a criação de seis fluxogramas, o Arco de Maguerez, a atualização dos 

Procedimentos Operacionais Padrão e a criação de um aplicativo de celular. O grupo, convocado a refletir sobre o 

POP, pronunciou-se sobre o passo a passo levados à discussão. A maior qualidade desse grupo é a participação em 

todos os momentos do diálogo, que é o seu único método de estudo nos círculos. Os grupos terminam elogiados, com 

os fluxogramas e o POPs construídos com a participação de todos, conforme proposto. CONCLUSÃO: Confirma-se 

que a Educação Permanente em Saúde é possível para a atualização dos Procedimentos Operacionais Padrão em 

hospitais terciários, e os resultados nos levam a reflexão sobre a sua importância para a informação e debates acerca 

da melhor adesão dos mesmos pelos profissionais nas unidades assistenciais, uma vez que, se sentindo 

corresponsáveis por sua elaboração, são convencidos sobre sua importância. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFEMAGEM: A Educação Permanente em Saúde pode ser uma saída para a implementação de normas e padrões 

de uma unidade de forma que traga a adesão daqueles que executam o cuidado. 

 

Descritores: Saúde, Saúde Pública, Sistema Único de Saúde. 

 

1 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 2 - Tecnologista em 

Saúde Pública pelo Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz; 3 - Enfermeiro. Doutorando em Enfermagem pela Escola de 

Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 4 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna 

Nery/UFRJ; 5 - Enfermeira. Professora Doutora, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiatria, Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa UFF; 6 - Enfermeira. Professora doutora do programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da EEAN/UFRJ. 
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PET GRADUASUS EM UM GRUPO DE AUTOAJUDA EM UMA COMUNIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1 - Anna Keylla da Silva dos Santos; 2 - Lucas Portella Silva Santos; 3 - Cinthia Moreira Alves; 4 - Edna Gurgel 

Casanova; 5 - Tiago Braga Espírito Santo 

 

O objeto do trabalho é a participação dos monitores do Projeto de Educação pelo Trabalho (PET) - GRADUASUS no 

grupo Entremuros. Objetivos: Descrever a experiência de participação dos monitores do PET-GRADUASUS no grupo 

Entremuros e analisar a percepção dos familiares em relação à situação de encarceramento dos seus parentes. 

Metodologia: Relato de experiência da trajetória dos monitores em um grupo de autoajuda com familiares de homens 

em situação de cárcere. O referido grupo era formado, além dos familiares, por uma enfermeira e uma médica da 

unidade da Estratégia saúde da Família(ESF), acontecendo em frequência quinzenal sob forma de autogestão 

coletiva. Realizado em uma comunidade da região norte do município do Rio de Janeiro e tem como objetivos a troca 

de experiências e a possibilidade de expressão de sofrimentos e angústias. Resultados: O Entremuros é uma iniciativa 

importante de profissionais da ESF, no qual contribui para a formação de uma rede de apoio, possibilitando assim a 

construção de mecanismos adaptativos de familiares de presidiários. Percebe-se também que o acolhimento e o 

vínculo são características essenciais ao grupo. Desta forma, esses familiares desenvolvem a corresponsabilidade e 

autonomia, contribuindo para reorientação dos seus agir e conviver socialmente, enfrentando, assim, o estigma com 

menos sofrimento. Conclusão: O grupo em questão promove mudanças significativas no que diz respeito ao 

enfrentamento dos familiares às repercussões decorrentes da existência da prisão de um familiar. Assim, os 

participantes consideram o grupo um significativo espaço de escuta e promotor de melhoria nas relações sociais, 

contribuindo para diminuição da segregação dos familiares, causada pelo estigma da temática, e na possibilidade de 

tecer novas formas de situarem-se na vida. Contribuições para enfermagem: Identifica-se a atividade como uma 

importante estratégia de cuidado, uma vez que é um espaço de partilhamento de vivências apresentadas pelos 

familiares, dentre estas, a exposição do estigma social em relação à família da pessoa encarcerada.  

 

Descritores: Grupo, Autocuidado 

 

1 - Estudante de graduação. Faculdade de Enfermagem UERJ; 2 - Estudante de graduação. Faculdade de 

Enfermagem UERJ; 3 - Enfermeira. Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão; 4 - Enfermeira. Doutora em 

Enfermagem. Faculdade de Enfermagem UERJ; 5 - Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Faculdade de 

Enfermagem UERJ 
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REPERCUSSÕES DA PEREGRINAÇÃO ATÉ O DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE  

 

1- Karoline Rangel Neves; 2- Camilla Freitas da Cunha; 3- Carla Marins Silva 

 

OBJETIVO: Conhecer as repercussões da trajetória de mulheres desde o aparecimento dos sintomas até o diagnóstico 

da endometriose. MÉTODO: Pesquisa descritiva, qualitativa, realizada no Rio de Janeiro. Participaram 10 mulheres 

diagnosticadas com endometriose, entre 18-38 anos, residentes no município do Rio de Janeiro. Estas foram captadas 

em grupos fechados de uma rede social da internet e foram entrevistadas em lugares públicos de escolha dessas 

mulheres. Foram atendidas todas as exigências éticas do Conselho Nacional de saúde. Para tratamento dos dados 

foi utilizada a análise de conteúdo temática. RESULTADOS: As mulheres relatam sofrimento desde a menarca, com 

cólicas fortes e incapacitantes, mesmo fora do período menstrual, considerando como sintomas femininos normais do 

período. Alegaram uso excessivo de medicamentos para alívio momentâneo, mas não suficientes para eliminar a dor 

ou curar a doença. Relataram repercussões negativas no trabalho, tendo que trabalhar, mesmo com crises de dor e 

sangramento intenso, para manutenção do emprego ou abandonando-o devido à dificuldade em lidar com os sintomas. 

Também repercutiram negativamente em sua vida pessoal, pois interromperam momentos como festas e viagens 

devido às crises. E, nos relacionamentos amorosos, ocorreram brigas e o afastamento do parceiro. Entretanto, 

apontaram a importância da família/parceiro como redes de apoio. Vivenciaram a desvalorização de suas queixas, por 

parte dos profissionais de saúde e peregrinação durante anos, por diversos especialistas, em busca do diagnóstico 

definitivo. CONCLUSÃO: Os sintomas e a demora em receber o diagnóstico da endometriose trazem repercussões 

negativas para a vida profissional, social e afetiva. CONTRIBUIÇÕES: A escuta ativa e olhar sensível dos profissionais 

de saúde às demandas dessas mulheres é de suma importância. Devem fazer os devidos encaminhamentos em 

tempo oportuno, em especial, os enfermeiros a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida da mulher com 

endometriose.  

 

Descritores: Enfermagem, Endometriose, Saúde da Mulher. 

 

1- Enfermeira. Pós-graduanda em Enfermagem Neonatal e Pediátrica. Centro Universitário Celso Lisboa; 2- 

Enfermeira. Residente em Saúde Perinatal. Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3- Enfermeira Obstétrica. 

Doutora em Enfermagem. Professora Doutora da Escola de Enfermagem da Universidade São Paulo. 
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REFLEXÕES SOBRE O SIGNIFICADO DO TRABALHO PARA MULHERES COM CÂNCER DE MAMA A PARTIR 

DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

1- Elaine Cristina Lopes da Rocha; 2- Cristiane Helena Gallasch; 3- Ana Paula Rocha Ildefonso; 4- Antonio Marcos 

Tosoli Gomes; 5- Octavio Muniz da Costa Vargens     

 

Introdução: Para mulheres que viveram a experiência do câncer de mama, o trabalho promove renda, senso de 

contribuição e auto-estima. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima, para o Brasil, o diagnóstico de 59.700 novos 

casos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019. Objetivo: realizar revisão integrativa da literatura sobre 

o significado do mundo do trabalho para mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Método: Revisão integrativa 

da literatura, compreendendo o período de 2008 a 2018, com busca na Biblioteca Virtual de Saúde, incluindo as bases 

indexadoras Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval 

System on-line e Index Psicologia. Os resultados foram discutidos e interpretados à luz da Teoria das Representações 

Sociais. Resultados: Foram encontrados 23 artigos analisados, sendo 73,9% da Europa, e nenhum publicado no 

Brasil. Verificou-se que há inter-relação entre a teoria e os significados do trabalho, na busca da compreensão do 

modo pelo qual o significado é atribuído ao objeto e como atores sociais interpretam o universo social, explicando as 

relações em função das representações elaboradas e integradas ao sistema cognitivo preexistente dos sujeitos 

sociais. Contribuições: O dialogo proporcionou a compreensão do sentido do trabalho para esse grupo de mulheres. 

Implicações para a enfermagem: A compreensão do significado do trabalho é essencial para o planejamento da 

assistência integral, incluindo o retorno as atividades de trabalho, respeitando valores e significações da mulher que 

viveu a experiência do câncer de mama. 

 

Descritores: Retorno ao Trabalho; Câncer de mama; Sobrevivência 

 

1- Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro; 2- Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3- Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 4- Enfermeiro. Doutor em 

Enfermagem. Professor Titular da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 5-

Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor Titular da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 
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PERCEPÇÕES DE FAMILIARES DE CRIANÇAS COM LEUCEMIA SOBRE A CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS 

EDUCATIVOS 

 

1- Gabriella Soeiro;2-Sandra Teixeira de Araújo Pacheco 

 

Objetivo: Conhecer as percepções de familiares de crianças com leucemia sobre a construção de materiais educativos 

voltados para o cuidado da criança com leucemia no domicilio. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, 

desenvolvido através da pesquisa participante com oito familiares de crianças com leucemia em uma instituição de 

referência do Rio de Janeiro. Resultados parciais: Os participantes expressaram em suas falas, a importância da 

construção de um material educativo como um recurso que auxiliará a cuidar da criança no domicílio. Neste sentido, 

citam a relevância do material como instrumento de aprendizagem e de esclarecimento de dúvidas. Além disso, 

entendem que o material educativo pode possibilitar entender e enriquecer seu frágil conhecimento sobre como cuidar 

de sua criança em casa, e auxiliar na avaliação de sinais e sintomas que exigem atendimento emergencial da criança. 

Conclusão: O material educativo pode ter impacto positivo no processo de educação de saúde junto aos familiares de 

crianças com leucemia, de modo a ajudá-los a cuidar de suas crianças de forma segura. Contribuição para a 

enfermagem: O estudo aponta que na construção de um material educativo voltado para os cuidados das crianças 

com leucemia  deve-se levar em conta o atendimento das reais necessidades desta clientela. 

 

Descritores: LEUCEMIA,CRIANÇA,MATERIAL EDUCATIVO 

 

1-Enfermeira.Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estado do 

Rio de Janeiro.UERJ;2-Professora.Doutora em Enfermagem. Faculdade de Enfermagem da Universidade Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) 
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CONSULTÓRIO NA RUA: METODOLOGIA ATIVA E A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

1-Barbara da Silva Moreira;2-Júlio César Natali;3-Leticia Mello dos Santos;4-Luene Araújo Ornelas dos Santos;5-

Luciane Alves Vercillo;6-Tatiana Macedo Oliveira 

 

As atividades teóricas e práticas devem ser presentes desde o início da formação, utilizando as metodologias ativas. 

Os estudantes e professores devem participar de ações e serviços numa articulação efetiva com a comunidade. Criou-

se o projeto Consultório de Enfermagem na Rua em 2017 nas Faculdades São José (FSJ) como uma forma nova de 

aprendizagem e de fazer saúde. Os estudantes aos sábados realizam a consulta de enfermagem como processo 

educativo estimulando a clientela ao autocuidado. Tal atividade propicia ao acadêmico a vivência profissional a partir 

de ações práticas que permite conhecer a situação de saúde dos indivíduos e tomar decisões quanto à assistência a 

ser prestada. É uma metodologia ativa, que constitui uma modalidade de atendimento aos diferentes problemas e 

necessidades de saúde da população local e regional. O Objetivo: é relatar a experiência do consultório na rua como 

metodologia ativa na formação do enfermeiro. Estudo descritivo, tipo relato de experiência. Os resultados: 

demonstraram que o Consultório de Enfermagem na Rua é avaliado positivamente pelos estudantes como processo 

de aprendizagem ativo. Segundo os estudantes o projeto é de relevância na formação do enfermeiro por propiciar 

uma visão e prática global na abordagem e no cuidado com a comunidade, ultrapassando o limite da sala de aula. As 

consultas de enfermagem foram benéficas para atender as necessidades da clientela e proporcionar a aplicação do 

conhecimento aliando o processo de aprendizagem com a metodologia ativa. O Consultório apresenta particularidades 

e problemáticas diferentes, exigindo do acadêmico um tipo de observação específica para identificar como os 

indivíduos se organizam e como buscam recursos básicos para viver. O consultório é uma atividade exitosa e 

inovadora na formação do enfermeiro. A utilização da metodologia ativa propicia na formação do enfermeiro novas 

práticas de saúde e serve como apoio de estudos para a melhoria na formação dos enfermeiros. 

 

 

Descritores: Metodologia Ativa,Graduação,Enfermagem 

 

1-Acadêmica  de Enfermagem e Bolsista de Iniciação a Pesquisa das FSJ;2- Especialista Docente de Enfermagem 

das FSJ;3- Acadêmica  de Enfermagem e Bolsista de Monitoria das FSJ;4- Acadêmica de Enfermagem e Bolsista de 

Monitoria das FSJ;5- Mestre em Educação Coordenadora e Docente do Curso de Enfermagem das FSJ;6-

Acadêmica  de Enfermagem e Bolsista de Extensão das FSJ 

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

METODOLOGIA ATIVA NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO: REVISÃO INTEGRATIVA  

 

1-Barbara da Silva Moreira;2-Edilson Almeida;3-Leticia Mello dos Santos;4-Luciane Alves Vercillo;5-Ronaldo 

Barbosa Marins;6-Sandra Maria Leal Oliveira 

 

Introdução: As metodologias ativas (MA) propõem aos acadêmicos desafios para serem superados e os tornarem 

construtores do seu próprio conhecimento, deixando de ser meros expectadores. Objetivo: Investigar a utilização das 

MA na Graduação de Enfermagem. Metodologia: Revisão integrativa realizada na BVS, na base de dados LILACS, 

BDENF, MEDLINE e biblioteca eletrônica Scielo. Descritores “metodologia ativa”, “graduação”, “enfermagem”, no 

período de 2010 a 2017. Resultados: Encontrou-se 14 artigos completos, analisou-se oito. Evidenciou-se três MA 

diferentes. As três estratégias mais utilizadas são: Simulação Realística, Aprendizagem Baseada em Problemas e 

Estudos de Casos. Todas centram a aprendizagem no estudante, considerando-as MA de ensino. Não fica claro como 

acontece a relação entre o estudante e o professor na sala de aula, no laboratório e campos práticos. Os artigos 

mostram que o principal alicerce teórico é a autonomia. Atualmente a educação deve pressupor um estudante capaz 

de auto gerenciar seu processo de formação, não sendo somente receptor de conteúdo, buscando efetivamente 

conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem. As Metodologias Ativas de Ensino-

Aprendizagem propiciam a iniciativa criadora, curiosidade científica, espírito crítico-reflexivo, capacidade para 

autoavaliação, cooperação para o trabalho em equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência 

de enfermagem, características fundamentais para serem desenvolvidas no perfil do enfermeiro. As MAs articulam 

ensino, serviço com a comunidade. Todos os envolvidos são valorizados com a construção coletiva considerando os 

diferentes conhecimentos, promovendo a liberdade de pensamento, trabalho em equipe e na formação profissional. 

Considerações finais: A MA prepara os acadêmicos de forma mais realística. As MAs ainda que inovadora, não 

necessariamente transformam o estudante no protagonista de seu aprendizado. Porém, conforme as estratégias mais 

utilizadas, preparam o acadêmico para ser um profissional com senso-crítico, reflexivo e oferece o melhor atendimento 

na saúde. As MAs estão inovando e mostrando a necessidade de formar profissionais focados tanto na assistência 

como na pesquisa. 

 

Descritores: Metodologia Ativa,Graduação,Enfermagem 

 

1- Acadêmica  de Enfermagem e Bolsista de Iniciação a Pesquisa das FSJ;2-Especialista Docente de Enfermagem 

das FSJ;3-Acadêmica  de Enfermagem e Bolsista de Monitoria das FSJ;4-Mestre em Educação Coordenadora e 

Docente do Curso de Enfermagem das FSJ;5-Especialista Docente de Enfermagem das FSJ;6-Especialista Docente 

de Enfermagem das FSJ 
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ASPECTOS CLÍNICOS BUCAIS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM DERMATITE ATÓPICA: EXISTE 

RELAÇÃO COM A GRAVIDADE DA DOENÇA? 

 

1- Camila Stofella Sodré; 2- Giovana Kateryne Fernandes Silote; 3- Eliane de Dios Abad; 4- Dennis de Carvalho 

Ferreira; 5- Lúcio de Souza Gonçalves; 6- Márcia Ribeiro Gonçalves 

 

A dermatite atópica (DA) é uma doença crônica inflamatória cutânea que se manifesta por meio de prurido intenso 

com períodos de agudização e recidiva. A literatura internacional tem sugerido que a saúde bucal de pacientes com 

DA pode agravar o quadro clínico da doença. Objetivos: Avaliar as condições de saúde oral e hábitos alimentares de 

pacientes pediátricos com DA com e sem lesões cariosas e investigar o perfil de espécies de Candida da cavidade 

oral, e verificar sua possível relação com a gravidade da doença. Método: Foram coletadas amostras de 70 crianças 

e adolescentes com DA em um Hospital Público do Rio de Janeiro. Suas condições bucais foram avaliadas por um 

profissional treinado previamente (kappa=0.87), sendo observadas alterações bucais, presença de biofilme e cárie, 

além da coleta de swab oral, saliva, placa e lesões cariosas. As amostras de saliva foram submetidas a análise de pH, 

fluxo salivar, cultura microbiológica e espectrometria de massas. Resultados: Houve prevalência de DA moderada nos 

pacientes com cárie (56,1%) e sem cárie (53.8%). Pacientes com lesões cariosas apresentavam um consumo maior 

de açúcar (84,6%), gengivite (15,4%), pH salivar alcalino (15,4%) e fluxo salivar baixo (15,4%). Além disso, 92,3% dos 

pacientes relataram fazer uso de anti-histamínicos de forma a amenizar a alergia, o que pode vir a causar xerostomia 

e a atividade cariogênica.  Encontramos prevalência de C. albicans e C parapsilosis nos dois grupos com cárie- 69.2% 

e 61.5%; e sem cárie 54,4% e 26,3% respectivamente. Conclusão: Verificou-se que os pacientes apresentavam alta 

colonização por Candida spp., o que pode estar relacionado ao uso de medicamentos que a favorecem, como os 

corticoides inalatórios. Contribuições ou implicações para a Enfermagem: Manutenção em saúde bucal é necessária 

em pacientes com DA, especialmente devido aos medicamentos utilizados no controle da doença, que possuem 

interferência na cavidade oral. 

 

Descritores: Dermatite atópica, manifestações bucais e cárie dentária. 

 

1- Cirurgiã-dentista. Doutoranda em clínica médica. Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2- Estudante de 

graduação em odontologia.Universidade Estácio de Sá; 3-  Médica.Doutora em Clínica Médica. Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (UFRJ); 4-  Cirurgião-dentista e Enfermeiro. Doutor em Microbiologia. 

Professor da Universidade Estácio de Sá (UNESA); 5-Cirurgião-dentista . Doutor em Microbiologia. Professor da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA); 6- Médica. Doutora em genética. Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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PROJETO MAIS LEITURA  MAIS SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES 

 

1 -Carmen Andrea Carneiro da Silva Souza; 2- Rafael Guedes Fornerrolli ; 3- Katia Aparecida Rodrigues; 4 -Gissele 

Macedo 

 

Trata-se de um relato de experiência de um projeto desenvolvido em hospitais do estado do Rio de Janeiro. O processo 

de hospitalização para muitas pessoas difícil de ser elaborado. A pessoa sob cuidados tem que se afastar do seu lar, 

do seu ambiente familiar, do seu círculo social, do seu trabalho e das suas atividades cotidianas. Ela passa a viver em 

uma realidade antes não conhecida, lidando com o processo de adoecimento, hospitalização, rotinas hospitalares com 

horários rígidos, vivenciando momentos de fragilidade, intervenções em seu corpo e lidando com a morte. A leitura 

fomentada a partir do projeto Mais Saúde Mais Leitura é uma maneira de propiciar de alguma forma, maior leveza a 

rotina dos usuários internados. O projeto da Secretaria Estadual de Saude do Rio de Janeiro  em parceria com a 

Imprensa Oficial/RJ que a  Assessoria de Humanização leva as instituições hospitalares,  visa proporcionar a leitura 

aos usuários internados. Os objetivos são entre outros alcançar o bem estar e a recuperação dos pacientes, mediante 

a disposição de livros como uma forma de diversão, conhecimento, terapia e cultura e fortalecer a memória em curto 

prazo, ideal para pacientes idosos e com problemas cognitivos. Atualmente o projeto se encontra funcionando nas 

unidades H.E.Getulio Vargas, H.E. Carlos Chagas, H.T.Ortopedia da Baixada e H. Anchieta. Como resultado 

esperamos uma melhora da qualidade da estadia dos usuários na unidade proporcionando momentos mais saudáveis 

de lazer e ao mesmo tempo estimular o habito saudável de leitura.  Os autores acreditam que a leitura e as atividades 

lúdicas podem atuar como coadjuvante no tratamento, diminuindo o stress causado pelo afastamento e pelo 

isolamento durante o período de internação, bem como o estado depressivo dos usuários internados.Esse é um dos 

modos de utilização de uma tecnologia leve, estimulando práticas terapêuticas de atenção à saúde com maior 

sensibilidade, favorecendo o protagonismo dos sujeitos de forma acolhedora e respeitosa na assistência hospitalar.   

 

Descritores: Humanização, Bibliotecas Hospitalares, Leitura.  

 

1Enfermeira Mestre em Educação Profissional em Saude 2 Enfermeiro MBA em Gestão em Saude. 3 Enfermeira. 

Especialista em Obstetricia, 4 Enfermeira Especialista em Gestão em Saude 
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AÇÃO HUMANIZADORA, A CRIAÇAO  DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇAO DE NOTICIAS DIFICEIS.  

 

1-Carmen Andrea C, S, Souza; 2-Rafael Guedes Fornerolli; 3- Katia Aparecida Rodrigues; 4- Gisele Macedo  

 

A Assessoria de Humanização da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), vem observando que 

familiares e pacientes são constantemente submetidos a notícias desagradáveis de forma bastante inadequada, desde 

notícias de transferências até a de óbito de um ente querido. No sentido de mudar este cenário, esta Assessoria 

procurou desenvolver um Protocolo de Notícias Difíceis, através de um trabalho de pesquisa cientifica que o 

embasasse. Para o embasamento teórico, utilizou-se como método a Revisão Integrativa com abordagem qualitativa. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando como descritores  má AND notícia, 

com recorte temporal na última década. Critérios de exclusão:  duplicidade de publicação e não enquadramento na 

proposta de diálogo entre usuários e profissionais de saúde. Foi captado um total de 19 artigos, sendo que 08 artigos 

foram descartados. Os artigos foram lidos pela da equipe de assessores, independente do seu campo de formação e 

atuação profissional, essa assessoria hoje é composta de enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos e 

fisioterapeuta, o que possibilitando uma visão bastante ampliada e multiprofissional dos textos propostos. Na 

discussão dos artigos os participantes puderam colocar situações problemas vivenciados nas unidades e através do 

embasamento teórico, desenvolvemos a base teórica para o Protocolo Institucional. Obteve-se um protocolo 

multidisciplinar com foco no atendimento humanizado. O Protocolo de Noticias Difíceis deverá servir de base para 

todas as unidades da SES, no que tange aos modos de transmitir notícias, objetivando receber, de forma acolhedora, 

digna e humanizada os usuários neste momento tão difícil do cuidar, transformando as relações entre os serviços de 

saúde e o usuário através do respeito mútuo. Atualmente essa assessoria vem realizando capacitações aos 

profissionais, equipe multiprofissional, da rede para disseminar este Protocolo visando alcançar um objetivo de 

valorizar o acolhimento e as ações humanizadoras 

 

Descritores: Humanização; Noticias, Comunicação em Saude 

 

Enfermeira Mestre em Educação Profissional em Saúde ;2- Enfermeiro MBA em Gestão ; 3- Enfermeira Especialista 

em Obstetrica; 4- Enfermeira Especialista em Gestão em Saude. 
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INICIAÇÃO SEXUAL E OS RELACIONAMENTOS AFETIVOS NA PERSPECTIVA DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

– A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS 

 

1- Thelma Spindola; 2 - Rayanni Sampaio Teixeira; 3- Agatha Soares de Barros; 4 - Barbara Ingenito de Oliveira; 5 - 

Sarah Werneck da Costa; 6 - Nathália Lourdes Nepomuceno de Oliveira André 

 

Objetivos: descrever a visão dos universitários sobre as condutas sexuais dos jovens e discutir os roteiros sexuais dos 

jovens na perspectiva da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Método: estudo de natureza qualitativa, 

realizado com 30 estudantes universitários de uma universidade privada do município do Rio de Janeiro. Realizaram-

se três grupos focais com a participação de 10 jovens de ambos os sexos, que foram transcritos e analisados com a 

técnica de análise de conteúdo e auxílio do software Nvivo 9.0. Todos os procedimentos éticos foram respeitados. 

Resultados: os participantes revelaram que o cenário cultural e a organização das relações entre os gêneros exercem 

forte influência na elaboração das condutas sexuais do grupo. Liberdade e permissividade foram apresentadas como 

principais características das condutas sexuais dos jovens, como também, a presença de parcerias casuais. A 

adolescência foi apontada como o período em que ocorre a iniciação sexual. A insuficiência de informações sobre 

sexo e sexualidade faz com que busquem suporte com amigos, na internet e outros meios de comunicação. Os 

participantes se ressentem pela ausência da participação dos pais e da escola nas informações sobre educação 

sexual, para dirimir dúvidas, inseguranças e dificuldades, e destacam a importância de práticas educativas para o 

esclarecimento sobre as condutas sexuais e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Conclusão: na visão 

dos universitários as condutas sexuais dos jovens são influenciadas por aspectos sociais e culturais, que se 

manifestam em seus roteiros sexuais e práticas de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Implicações 

para a enfermagem: o enfermeiro e demais profissionais de saúde devem estar inseridos em práticas de educação 

em saúde para o esclarecimento do grupo jovem sobre as práticas sexuais seguras e a prevenção da ocorrência de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, que favorecem a redução desses agravos na população. 

 

Descritores: Adulto Jovem; Doenças sexualmente transmissíveis. 

 

1 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2 - 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UERJ; 3 - Enfermeira. 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UERJ; 4 - Enfermeira.   Mestranda   do   Programa   

de   Pós-graduação em Enfermagem da UERJ; 5 - Graduanda de enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Bolsista de Iniciação Científica CNPq; 6 - Graduanda de enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Bolsista de Iniciação Científica CNPq 
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ENFERMEIROS MILITARES: A BUSCA DA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (1995) 

 

1-Marcleyde Silva de Azevedo Abreu;Tânia Cristina Franco Santos 

 

O estudo tem como objeto as estratégias empreendidas pelas enfermeiras militares da primeira turma de oficiais com 

os demais agentes do campo pela valorização profissional dos oficiais enfermeiros no Quadro de Saúde da Policia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro. O recorte temporal compreende o ano de 1995, que corresponde ao período de 

inserção e atuação dos oficiais enfermeiros no Hospital Central da Policia Militar (HCPM). Objetivo: Descrever as 

ações desenvolvidas pelos Oficiais Enfermeiros do Quadro de Saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

no HCPM para obter valorização profissional. Método: Do ponto de vista metodológico, desenvolveu-se estudo de 

natureza histórico social, cujas fontes são: documentos escritos, orais e fotográficos, pertencentes aos acervos da 

Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, acervo particular da pesquisadora e de enfermeiros entrevistados. Na 

análise do corpus documental, foi utilizado o referencial teórico derivado da produção sociológica de Pierre Bourdieu, 

quando trata dos conceitos de campo, poder, habitus, luta simbólica e capital. Os resultados revelam que os oficiais 

enfermeiros desenvolveram várias estratégias a fim de conseguirem estabelecer suas posições de valorização 

profissional no campo no HCPM. Conclusão e contribuições: As estratégias desenvolvidas pelos oficiais enfermeiros 

oportunizaram novos caminhos para a busca de reclassificação das posições de domínio e prestígio, permitindo 

visibilidade e inicio de valorização profissional do quadro de oficiais enfermeiros da corporação.   

 

Descritores: Descritores: Historia da Enfermagem, Enfermagem militar, Enfermeiros 

 

1- Enfermeira Militar. Doutoranda de Enfermagem EEAN-UFRJ; 2- Profª Pós-Doutora EEAN-UFRJ 
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JOVENS UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA E O CONHECIMENTO SOBRE AS INFECÇÕES 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 

1 - Carolina Passos Sodré; 2 - Letícia Brito Tambasco; 3 - Thelma Spindola; 4 - Claudia Silvia Rocha Oliveira; 5 - 

Gisele Lima Figueiredo  

 

Introdução: Considerando o aspecto epidemiológico, as Infecções sexualmente transmissíveis (IST) representam um 

importante problema na saúde sexual e reprodutiva dos jovens. O conhecimento e a crença constituem uma importante 

razão para os comportamentos sexuais de risco durante a juventude. Objetivo: analisar o conhecimento sobre as 

infecções sexualmente transmissíveis entre universitários do curso de engenharia. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, transversal e quantitativa, realizada em uma universidade privada no Rio de Janeiro. Foram 

selecionados no banco de dados da pesquisa matriz 170 estudantes de 18 a 29 anos, do curso de graduação em 

engenharia. Na coleta de dados da pesquisa matriz foi empregado um questionário com 60 questões sendo 

selecionadas 22 variáveis para atender aos objetivos da investigação. Os achados foram analisados pelo emprego da 

estatística descritiva. Resultados: Predominaram-se jovens do sexo masculino (86,47%); com idades entre 18 e 23 

anos (78,83%); solteiros (60%); sem filhos (97,06%); que se autodeclaram brancos (65,29%); não trabalham (57,65%); 

moram com os pais (76,47%) e possuem renda familiar maior que sete salários mínimos (41,18%). Apresentam 

conhecimento insuficiente sobre as infecções (77,65%) sendo o HIV a mais reconhecida pelo grupo (96,47%). Sobre 

às doenças que uma pessoa pode ser infectada ao não usar preservativo em relações sexuais, 54 (31,76%) 

participantes indicaram a clamídia. Ao serem interrogados se conhecem algum método para prevenir as IST, 156 

(91,76%) responderam afirmativamente sendo o preservativo o mais citado 131 (77,09%). Conclusão: A maioria dos 

jovens reconhece a importância do uso do preservativo ainda que não façam o uso regular. Os achados demonstram 

que o grupo apresenta conhecimento insuficiente sobre as IST que colocam em risco sua saúde sexual. Contribuições 

para enfermagem: Os resultados da pesquisa podem fomentar a realização de ações educativas para a prevenção 

das IST com esse grupo a fim de minimizar a ocorrência desses agravos entre os jovens. 

 

Descritores: Conhecimento, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Adulto Jovem 

 

1 – Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ; 2 – Estudante de Graduação. Faculdade de 

Enfermagem da UERJ; 3 – Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora associada do departamento de 

fundamentos de enfermagem da UERJ; 4 - Enfermeira, mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem 

da UERJ; 5 - Enfermeira, mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da UERJ 
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USO DO PRESERVATIVO POR GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR PRIVADA 

 

1 - Daniela Marques da Costa; 2 - Natália Lourdes Nepomuceno de Oliveira André; 3 - Thelma Spindola; 4 - Carolina 

Passos Sodré 

 

Introdução: Pesquisas mostram crescentes casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) que poderiam ser 

evitadas com o uso de preservativos. Estudos indicam a vulnerabilidade do jovem para contrair IST devido iniciação 

sexual precoce, multiplicidade de parceiros sexuais, resistência e uso descontínuo do preservativo com parceiros fixos 

ou casuais. Objetivos: Identificar a prática do uso e a negociação do preservativo por graduandos de enfermagem, e 

discutir as práticas sexuais dos jovens na perspectiva da prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

Métodos: Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado com graduandos de enfermagem na faixa etária de 18 

a 29 anos, totalizando 153 jovens. Para a coleta de dados foi empregado um questionário estruturado com 60 

questões. Foram respeitados os aspectos éticos sendo aprovado pelo CEP institucional com o parecer nº 1577311. 

Resultados: Os resultados apontam idades entre 18 e 23 anos (74,5%); verificou-se que 129 (85,34%) dos 

participantes eram mulheres; possuem companheiro fixo 75 (49,02%); cor de pele branca 64 (41,83%); religião 

evangélica 47 (30,72%); apresentam renda de 1 a 3 salários mínimos 41 (26,80); não usam serviços de saúde público 

61 (38,87%); não consomem álcool e outras drogas 144 (80,85); se iniciaram sexualmente entre 14 e 19 anos 132 

(94,96%); não usam preservativo 100 (71,42%) e não negociam o seu uso 56 (40,87%); não usam preservativo 

feminino 123 (89,13); não usam preservativo com parceiro fixo 71 (58,67%), mas usam com parceiro casual 39 

(76,47%), e não costumam empregar o preservativo em relacionamentos homoafetivos. Conclusão: Este assunto deve 

ser melhor e, com mais frequência, abordado com os graduandos para desconstruir preconceitos, visando o 

autocuidado para a prevenção das IST. Contribuições para Enfermagem: Incentivo às ações de educação em saúde 

com este contingente populacional e encorajar a realização de novos estudos sobre o tema.  

 

Descritores: Negociação, Preservativo, Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 

1 – Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ; 2 – Estudante de Graduação. Faculdade de 

Enfermagem da UERJ; 3 – Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora associada do departamento de 

fundamentos de enfermagem da UERJ; 4 - Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ 
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O PREPARO DA FAMÍLIA NA REVELAÇÃO DO HIV/AIDS NA INFÂNCIA: PRODUÇÃO DE UM CURTA 

METRAGEM 

 

1- Renata de Moura Bubadué; 2 -Ivone Evangelista Cabral ;3 - Franco Carnevale 

 

Objetivos: a) selecionar narrativas de enfermeiras e familiares constantes no banco de dados da pesquisa “Cuidado 

de Advocacia no preparo de famílias de crianças com HIV/AIDS: (im) possibilidade no fazer da enfermeira”; b) 

Relacionar situações, que requeiram preparo de famílias na revelação do HIV a essas crianças, com os conteúdos 

científicos, traduzindo-os na linguagem de um vídeo; c) Articular os conteúdos traduzidos na produção de um vídeo 

sobre preparo de famílias dessas crianças. Métodos: O corpus textual foi submetido à análise de discurso de Orlandi 

(2013) a fim de eleger as situações e os conteúdos científicos a serem abordados no curta metragem. E foram 

realizadas revisões integrativas com os temas científicos emersos das narrativas do banco de dados. A pesquisa foi 

autorizada pelo CEP no dia 15 de Abril de 2016 sob o parecer número: 1.515.557. Resultados: A síntese das narrativas 

do banco de dados resultou em cinco dramas com que desvelaram três histórias para compor o roteiro do vídeo. Como 

temas científicos, teve-se Aconselhamento para revelar o HIV/aids da criança; O HIV e a Comunicação de tema 

sensível; Pistas de prontidão da criança; Direito da criança à proteção e ao acesso à informação; Consulta de 

Enfermagem e Estigma e preconceito. O curta metragem consiste em um material educativo no qual enfermeiras 

poderão ter acesso ao construto do cuidado de advocacia, fundamental para que se empoderem acerca do processo 

de preparo dessas famílias. Além disso, é uma tecnologia que poderá ser utilizada nas consultas de enfermagem para 

tratar do tema. 

 

Descritores: HIV; Enfermagem Pediátrica 

 

1 - Enfermeira. Doutoranda da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(EEAN/UFRJ); 2 - Enfermeira. Professora titular da EEAN/UFRJ; 3 - Professor titular da McGill University 
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CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO ONCOLÓGICO E CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM: 

SUBSÍDIOS PARA A PRÁTICA GERENCIAL 

 

1 - Vivian Cristina Gama Souza Lima; 2 - Karla Biancha Silva de Andrade; 3 - Natalia Beatriz Lima Pimentel; 4 - 

Adriana Maria de Oliveira; 5 - Daniel Gomes de Sousa; 6 - Vivian Gomes Mazzoni 

 

Introdução: Objetivos: Avaliar as características clínicas dos pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

Oncológica e descrever a carga de trabalho da equipe de enfermagem, de acordo com o Nursing Activies Score (NAS). 

Método: Estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo, com análise documental. O cenário foi a UTI de um hospital do 

Ministério da Saúde, referência em Oncologia, situado no Estado do Rio de Janeiro. Foram selecionados vinte 

prontuários que obedeceram aos critérios de inclusão e exclusão preestabelecidos. Os dados foram tabulados e 

analisados por meio de estatística descritiva simples. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

instituição sob o parecer nº 2824910. Resultados: A média de idade foi de 60,5 ±16,0 e o tempo médio de internação 

foi de 6,6 dias ± 5,8. Dos pacientes selecionados, (17) 75% eram do sexo feminino, e destes, (8) 47% possuía 

diagnóstico de tumor de mama. Quanto ao motivo de internação na UTI, (10) 50% internou em pós-operatório imediato 

e (7) 35% por complicações infecciosas. Observou-se que as comorbidades mais prevalentes foram a hipertensão 

(13- 65%), o tabagismo (6- 30%) e as doenças cardiovasculares (8- 40%) seguido da obesidade (4 - 20%). A média 

da carga de trabalho de enfermagem para esses pacientes de acordo com NAS foi de 108,3 ± 3,2. Conclusão: 

Constatou-se que  o perfil clínico da UTI estudada foi de pacientes com características cirúrgicas e clínicas, e que a 

carga de trabalho da equipe de enfermagem direciona para a necessidade de uma relação enfermagem/paciente de 

1/1, revelando que a assistência prestada nesta população é altamente complexa e demanda muitas horas deste 

profissional.  

 

Descritores: Carga de Trabalho, Unidade de Terapia Intensiva, Enfermagem Oncológica. 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. INCA/MS; 2- Enfermeira. Doutora em Enfermagem. INCA/MS; 3 - 

Enfermeira. Especialista em Enfermagem Intensivista. UERJ; 4 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. INCA/MS; 5 - 

Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. INCA/MS; 6 - Enfermeira. Mestre em Ensino na Saúde. INCA/MS 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA REDE DE APOIO À PUÉRPERA 

 

1 - Sandra Cristina de Souza Borges Silva; 2 - Stephane Camelo da Silva 

 

Estudo qualitativo que aborda a contribuição da rede social às puérperas. Para atender aos objetivos de discutir as 

vivências das mulheres no puerpério frente à rede social, conhecer os elementos que compõem a rede social da 

mulher durante o puerpério e descrever a contribuição da rede social, enquanto apoio a puérpera, no seu autocuidado 

e cuidado com o recém nascido, foram entrevistadas 16 puérperas, que pariram seus filhos em uma unidade municipal, 

voltada a atenção humanizada ao parto, por enfermeiras obstétricas, localizada na cidade do Rio de Janeiro. As 

mulheres, indicadas pela técnica de snowball, participaram de entrevista semi estruturada, composta por perguntas 

abertas, tais relatos foram discutidos utilizando a técnica da análise de conteúdo de Bardin. A análise parcial dos 

dados deu origem a quatro categorias: “o autocuidado da puérpera”; “cuidados com o recém-nascido”, ”apoio a 

puérpera” e “orientações recebidas”. Os relatos indicam que a rede social, formada por profissionais, familiares, 

amigos e “conhecidos”, oferece orientações sobre o cuidado com o bebê e o autocuidado, de forma a contribuir 

positivamente com a vivencia do puerpério. Quanto aos sentimentos verbalizados quanto a vivencia do puerpério com 

apoio da rede, foram evidenciados a sensação de “tranquilidade”, ratificando a relevância da rede apoio. 

 

Descritores: cuidados de enfermagem, período pós-parto 

 

1 - Mestre em enfermagem. Professora Assistente do Departamento de Enfermagem Materno infantil da Faculdade 

de Enfermagem da UERJ.  Aluna do Curso de Doutorado da EEAN/UFRJ; 2 - Enfermeira. Estudante(II ano) do curso 

de especialização em enfermagem obstetrica na modalidade de residencia SMS/UERJ 
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ANSIEDADE RELACIONADA À MORTE: IDENTIFICAÇÃO DOS ANTECEDENTES PARA USO NA ONCOLOGIA 

 

1 - Jaqueline da Silva Soares Souto; 2 - Claudia Angélica Mainenti Ferreira Mercês; 3 - Jackeline Felix de Souza; 4 - 

Kênia Rocha Leite Zaccaro; 5 - Cândida Caniçali Primo; 6 - Marcos Antônio Gomes Brandão 

 

Objetivo: Analisar o conceito do diagnóstico de enfermagem Ansiedade relacionada à morte, dando ênfase à etapa de 

determinação dos antecedentes proposta por Walker e Avant. Metodologia: Realizou-se revisão integrativa da 

literatura para auxiliar a análise aprofundada do conceito, por meio de acesso on-line as bases: Cinahl, Lilacs, Medline 

e Psycinfo, usando-se o descritor controlado “sinais e sintomas” e os descritores não controlados “Ansiedade e morte”, 

“Medo e morte”, “Conceitos”, “Antecedentes” e “Consequentes”. A busca foi realizada no período de março a abril de 

2018, sem a utilização de filtros por revista ou ano de publicação. Identificaram-se 186 artigos dos quais, após seleção 

criteriosa, resultaram 26. Resultados: Destacam-se artigos publicados nos Estados Unidos da América (38.5%), no 

período de 2014 a 2018 (42,4%), por enfermeiros (42,3%), na área de oncologia (42,3%). Os antecedentes 

identificados para Ansiedade relacionada à morte que se enquadram na categoria de fatores relacionados de acordo 

com a taxonomia de NANDA-I (2018) foram: Consciência da morte; sintomas físicos da doença; diagnóstico de uma 

doença; solidão. A partir dessa análise, foi possível contribuir na construção de um conceito mais completo do 

fenômeno “Ansiedade relacionada à morte” o que, por sua vez, poderá auxiliar o profissional na tomada de decisão 

das melhores intervenções de enfermagem, tendo em vista o conhecimento das situações, eventos ou fenômenos que 

precedem o diagnóstico de interesse. Conclusão: Através da análise do conceito, os antecedentes do diagnóstico 

“Ansiedade relacionada à morte” obtiveram destaque por apresentarem fortes fatores relacionados que colaboraram 

para o desenvolvimento do conceito. E consequentemente, através da proximidade com estes antecedentes será 

possível prevenir a ocorrência do diagnóstico ou intervir previamente no mesmo. 

 

Descritores: Formação de Conceito, Diagnóstico de Enfermagem, Oncologia 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. EEAN/UFRJ; 2 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. 

EEAN/UFRJ; 3 - Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. EEAN/UFRJ; 4 - Enfermeira. Doutoranda em 

Enfermagem. EEAN/UFRJ. 5 - Enfermeira. Docente. UFES; 6 - Enfermeiro. Docente. EEAN/UFRJ. 
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OFICINA TERAPÊUTICA DIGNIDADE E IGUALDADE PARA TODOS NO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1-Paula Cristina da Silva Cavalcanti; 2- João Marcelo de Jesus da Silva; 3- Marcelo Renó Arbex; 4- Iara Maria de 

Farias; 5- Gisele Américo Soare; 6- Juliana Fernanda Barbosa Vianini  

 

Objetivo: Relatar a implementação da Oficina Terapêutica Dignidade e Igualdade para Todos, desenvolvida no Centro 

de Atenção Psicossocial- CAPS, tipo II no interior de estado do Rio de Janeiro. Método: Relato de experiência sobre 

a implantação de uma Oficina Terapêutica com a temática sobre direitos humanos no serviço substitutivo direcionado 

a usuários com transtorno mental grave, severo e persistente. Utilizada a metodologia ativa, onde os usuários e 

acadêmicos foram incentivados à crítica e reflexão acerca das atuais discussões sobre os direitos humanos em seu 

cotidiano. Os dados foram produzidos com a observação participante no CAPS, os usuários foram identificados por 

pseudônimos. Resultados: Por se tratar de um projeto vinculado ao Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à 

Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos que foi lançado como uma ação coordenada do Ministério da 

Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania, com o objetivo de promover ações positivas de respeito aos direitos 

humanos através de atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam a comunidade acadêmica, foi utilizando 

em cada encontro a metodologia ativa de ensino. Conclusão: A atividade possibilitou a articulação da teoria com a 

prática, onde o acadêmico pode treinar habilidades e competências para cuidar e educar. A oficina contribuiu no 

interesse dos usuários em realizarem a atividade em outro ambiente, favorecendo a inclusão social. A oficina 

terapêutica acontece atualmente na universidade em uma parceria com o CAPS. Apresenta se como um dispositivo 

privilegiado para produção e aplicação de conhecimentos científicos, embasados na prática baseada em evidências, 

com aproximação da teoria com a prática em uma dinâmica interacionista que possibilita significar e resinificar 

conceitos, lugares e movimentos.  

 

Descritores: Direitos Humanos, Saúde Mental, Exclusão Social 

 

Enfermeira. Doutora em enfermagem. Docente da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 2- Professor. 

Mestre em Linguística Aplicada. Coordenador e docente do Curso de Pedagogia. Universidade Estácio de Sá, 

Campus Resende / RJ; 3- Psicólogo. Mestre em Teoria Psicanalítica. Docente da Universidade Estácio de Sá, 

Campus Resende / RJ; 4- Psicóloga. Mestre em Psicologia. Coordenadora e docente do Curso de Pedagogia. 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 5- Professora. Doutoranda em Educação. Docente da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 6- Advogada. Mestre em Direito. Coordenadora e docente do 

Curso de Direito. Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ. 
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CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE OS CUIDADOS AO PACIENTE EM PARADA 

CARDIORRESPIRATÓRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 

 

1- Cristiane Conceição das Chagas Franco; 2-   Jéssica Michele Rosa Messias; 3-   Letícia de Sousa Bispo; 4-   

Beatriz Buthers Soares; 5-   Eric Rosa Pereira; 6-   Fabio José de Almeida Guilherme  

 

Introdução: A Parada Cardiorrespiratória é definida como a interrupção da respiração e circulação sistêmica, o que 

pode interferir na integridade do sistema nervoso central. A Educação Permanente em saúde é um método em que os 

colaboradores integram o aprender e o ensinar e permite a capacitação dos profissionais da instituição hospitalar 

quanto à assistência prestada no suporte básico e avançado de vida, e sua relevância para a qualidade e segurança 

na prestação do cuidado. Objetivo: identificar o nível de conhecimento da equipe de Enfermagem frente à Parada 

Cardiorrespiratória. Método: Trata-se de uma revisão integrativa. Realizou-se no período de agosto de 2018. Foram 

encontrados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 64 artigos. Os critérios de inclusão: publicações disponíveis na 

integra, com texto completo, com recorte temporal de 10 anos. Critérios de exclusão: publicações fora da temática, 

artigos com a mesma temática, porém específicos de pediatria e artigos repetidos. Após elencar os critérios de inclusão 

e exclusão foram selecionados 11 artigos. Resultados: Das 11 produções científicas utilizadas no presente estudo, o 

tipo de metodologia com maior incidência foi a abordagem quantitativa (74%, N=7), a maioria (37%, N=4) encontra-se 

no ano de 2017; Minas Gerais produziu quatro publicações, equivalente a 28%.Os artigos apontaram despreparo para 

o atendimento de PCR: como dificuldade na  identificar o local correto para realizar as compressões torácicas, 

identificação da PCR através dos sinais clínicos, sequência correta dos procedimentos de SBV e os ciclos de 

ventilação-compressão adequados. Conclusão: Diante do exposto, os resultados mostraram deficiência no 

conhecimento da equipe de enfermagem diante das situações de parada cardiorrespiratória,  é fundamental a 

capacitação e a educação contínua com treinamentos e informações sobre suporte Básico de Vida. Contribuições: 

Quando a equipe de Enfermagem realiza a ressuscitação cardiopulmonar adequada e sequência satisfatória, garante-

se maior probabilidade de sobrevivência em uma PCR. 

 

Descritores: Conhecimento, Enfermagem, Ressuscitação cardiopulmonar. 

 

  1-  Discente do 9º período do Curso de Graduação em Enfermagem da Associação Brasileira de Ensino 

Universitário – UNIABEU/RJ; 2-  Discente do 9º período do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIABEU;  3-  

Discente do 6º período do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIABEU;  4-   Discente do 4º período do Curso 

de Graduação em Enfermagem da UNIABEU;  5-  Especialista em Enfermagem nas Urgências e Emergências. 

Mestrando em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery. Membro da Rede de Enfermagem em 

Emergência e Desastre das Américas (REEDA). Docente da Associação Brasileira de Ensino Universitário – 

UNIABEU/RJ;  6-   Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de Enfermagem 

Anna Nery – UFRJ. 2º Ten. Enf. Da Força Aérea Brasileira – FAB. Instrutor do Advanced Trauma Care for Nurses – 

ATCN. Secretário Geral da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Rio de Janeiro – ABEn RJ, gestão 

2016/2019. Professor Adjunto Mestre da Escola de Ciências da Saúde da Unigranrio. 
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SAÚDE LGBT E O CURRÍCULO DO CURSO DE ENFERMAGEM: A VISÃO DE FUTURAS ENFERMEIRAS 

 

1 - Thenessi Freitas Matta; 2 - Cristiane Maria Amorim Costa; 3 - Luciane Marques De Araujo; 4 - Evandro Dos 

Santos Cabral 

 

O público LGBT é heterogêneo com diferentes especificidades em saúde, porém nota-se uma grande evasão desse 

público dos serviços de saúde. O currículo de enfermagem pode trabalhar esse assunto convergindo com a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais na tentativa de não só atender os 

objetivos da política, mas de modificação da realidade de desassistência dessa população. O presente trabalho é o 

recorte de uma pesquisa maior, quanti-qualitativa, cujo objetivo foi saber se o currículo de enfermagem de uma 

universidade pública do estado do Rio de Janeiro encontra-se adequado às necessidades de conhecimento que os 

estudantes precisam para o atendimento às especificidades de saúde desse grupo, apresentando uma das categorias 

estabelecidas na análise dos dados da pesquisa, análise esta baseada nos princípios hermenêutico-dialéticos. Foram 

analisadas ementas da faculdade e colhidas entrevistas de 29 graduandas do último período vigente: 100% delas do 

sexo feminino, 1 (3,4%) se identificando do gênero masculino e 28 (96,6%) do feminino, 100% se identificando como 

heterossexuais. A análise das ementas evidenciou que apenas a área de saúde mental prevê a abordagem do tema 

explicitamente. Através das entrevistas pudemos constatar a abordagem do assunto nas disciplinas ligadas à saúde 

da mulher e ética, além da área de saúde mental, porém de forma superficial na percepção das participantes. As 

graduandas valorizaram a abordagem da temática, citando o hospital universitário como referência no processo 

transexualizador e manifestando que abordar o assunto melhoraria a realidade de desassistência dessa população. 

Conclui-se que o assunto foi abordado precariamente durante a graduação. Sugere-se apreciação da temática pelas 

comissões curriculares para abordagem do assunto de maneira transversal no currículo e de forma pontual em uma 

possível disciplina optativa, visto que a enfermagem se configura como a profissão da saúde que está presente por 

mais tempo com o paciente. 

 

Descritores: Enfermagem. Currículo. Minorias Sexuais. 

 

1 - Enfermeiro. Estudante De Pós Graduação. Mestrado Em Ciências Médicas. PGCM UERJ; 2 - Enfermeira. 

Professora Doutora em Ética e Bioética. UERJ; 3 - Enfermeira. Professora Doutora em Enfermagem. UERJ; 4 - 

Enfermeiro. Estudante de Pós Graduação. Residente de Saúde da Família. UERJ 
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CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-1943-1945 

 

1-Maria da Graça Moreira Moscoso Marques;2-Tânia Cristina Franco Santos 

 

Resumo: Trata-se de estudo histórico-social, em desenvolvimento, que tem como objeto os determinantes da criação 

da Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, atual Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – UFF, 

na cidade de Niterói. O recorte temporal engloba o ano de 1943 ao ano de 1945. Objetivo: Descrever as circunstâncias 

que determinaram a criação da Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro; Método: as fontes diretas do 

estudo são documentos escritos e fotográficos localizados no Centro de Memória da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense e Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna 

Nery / Universidade Federal do Rio de Janeiro. As fontes indiretas versam sobre a história do Brasil e da Enfermagem 

Brasileira provenientes de livros, dissertações, teses e artigos científicos. A análise dos dados consoante com o 

método histórico se respalda no conhecimento produzido sobre o tema e nos conceitos centrais (habitus e campo) da 

Teoria do Mundo Social de Pierre Bourdieu. Resultados: Na década de 1940 com a industrialização e a urbanização 

brasileira intensificada e a expansão da rede hospitalar, bem como o crescimento da população fluminense, iniciativas 

importantes no campo da saúde pública foram realizadas tais como, saneamento básico da baixada fluminense e a 

criação de centros de saúde, além do melhoramento da rede básica hospitalar. Nesse cenário foi criada a Escola de 

Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro (Decreto 1.130/44 em 18 de outubro de 1944), com vistas ao preparo de 

enfermeiras de alto padrão para os serviços de saúde pública e hospitalar. Conclusão: A análise dos dados vem 

evidenciando a importância atribuída à criação da escola, uma vez que tal criação fora noticiada em jornais da época, 

dando visibilidade à escola e ao governo da época. Contribuição: Os achados dessa pesquisa contribuirão com a 

historiografia da enfermagem brasileira, em especial, da Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Descritores: História da Enfermagem, Enfermagem, Escolas de Enfermagem 

 

-Arquivista.Mestranda em Enfermagem.Universidade Federal Fluminense;2-Professora.Doutora em 

Enfermagem.Escola de Enfermagem Anna Nery-UFRJ. 
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 

INSTITUIÇÃO PEDIÁTRICA DO RIO DE JANEIRO 

 

1 - Verônica Pinheiro Viana; 2 - Telma Galvão de Assis Gazelle; 3 - Vivian Pereira de Paulo; 4 - Tavane Menezes 

Costa 

 

Este estudo, do tipo relato de experiência, descreve o processo de implementação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) em uma instituição pública pediátrica, do Rio de Janeiro. Além do atendimento a uma resolução 

do Conselho de Enfermagem, a implementação da SAE se faz necessária, pois organiza o trabalho profissional quanto 

ao método, pessoal e instrumentos, possibilita a operacionalização do Processo de Enfermagem, orientando o cuidado 

de enfermagem, e padronizando a documentação da prática profissional. As atividades relacionadas a implementação 

da SAE iniciaram com a criação de um grupo para discussão de assuntos relacionados. Foi idealizado e planejado um 

curso para a capacitação em SAE  para os enfermeiros, com a participação de professores convidados, intitulado 

Sistematização da Assistência de Enfermagem à Criança Hospitalizada. O curso teve quatro edições que contaram 

com mais de 90% do efetivo de enfermeiros. Criou-se um grupo colaborativo dos enfermeiros da primeira turma, que 

auxilia na multiplicação dos conhecimentos produzidos e avaliação de mudança de processos, fluxos e instrumentos 

para viabilização da sistematização. Foram estabelecidos novos instrumentos para uso assistencial. Definiram-se os 

principais diagnósticos de enfermagem, a partir do perfil das crianças atendidas na unidade, além dos cuidados 

relacionados a cada diagnóstico, isso para que se possa incluir os dados em sistema informatizado facilitando a 

execução do Processo de Enfermagem. Definimos as atribuições da equipe de enfermagem, por categoria e por setor 

e estamos elaborando e atualizando os Procedimentos Operacionais Padrão que já tínhamos, dividindo-os em 

Administrativos e Assistenciais. A Educação Permanente realizou outras atividades, ção da equipe e 

instrumentalização para o desenvolvimento das ações diante das mudanças de processos de trabalho. A participação 

tem sido fator importante para a implementação da sistematização. 

 

Descritores: Educação Permanente, Processo de Enfermagem, Sistematização da Assistência de 

Enfermagem 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde. Chefe Substituta da Divisão de Enfermagem do Instituto 

de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPMG/ UFRJ; 2 - 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Chefe da Divisão de Enfermagem do Instituto de Puericultura e Pediatria 

Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPMG/ UFRJ; 3 - 1 - Enfermeira. Especialista em 

Enfermagem Pediátrica. Coordenadora Administrativa e de Enfermagem da Unidade de Emergência do Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPMG/ UFRJ; 4 - 

Enfermeira. Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde. Coordenadora da Educação Permanente de Enfermagem 

do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPMG/ 

UFRJ; 
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ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO-PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE  

 

1- Verônica Caé da Silva; 2- Ligia de Oliveira Viana; 3- Maria da Soledade Simeão dos Santos 

 

Os programas de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) apresentam as responsabilidades dos preceptores, 

como os profissionais do espaço do saber e da prática. Estas foram organizadas em ações, que contemplam desde a 

inserção do especializando no cenário até a avaliação do processo ensino-aprendizagem. Objetivos: Discutir as 

atribuições do enfermeiro-preceptor na RMS e apresentar os recursos teóricos e práticos que o mesmo dispõe na 

prática social educativa junto aos residentes. Método: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, cuja estratégia 

foi o Estudo de Caso, realizada numa instituição de saúde de uma universidade pública do RJ, em dois programas de 

RMS. A produção dos dados ocorreu por meio de entrevista, observação e documentação, com análise de conteúdo. 

Respeitamos a Resolução nº466/2012. Resultados: Os enfermeiros-preceptores relataram que o trabalho com os 

estudantes é interdisciplinar – nas consultas, grupos educativos e visitas domiciliares–, para atender a todas as 

categorias de formação presentes na RMS; descreveram a função usando termos como acompanhamento, orientação, 

esclarecimento de dúvidas, ensino, troca e apoio. Utilizaram discussão de casos, oficinas de sensibilização, palestras, 

artigos, protocolos e a experiência profissional. Poucos citaram a avaliação como umas das suas atribuições, 

apontando como dificuldades o excesso de tarefas e o tempo reduzido com os residentes.  Um dos principais meios, 

ainda, foi à própria dinâmica do serviço e, disto depreenderam que a construção do perfil do futuro especialista se dá 

a partir do contexto presente, da realidade em que atuam. Conclusão e Contribuições: Revisão constante dos 

instrumentos educacionais utilizados, reuniões periódicas com todos os atores sociais, educação permanente e 

capacitação são primordiais para o enfermeiro-preceptor aprimorar sua prática social educativa. A ação educativa do 

enfermeiro-preceptor com os residentes nos cenários de cuidado tem potencial para promover o desenvolvimento de 

novas práticas, humanizadas e de maior nível de excelência, atendendo aos princípios do SUS.  

 

Descritores: Enfermagem; Preceptoria; Ensino 

 

1- Enfermeira. Doutora em Enfermagem. HFB do MS e PMDC; 2 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. EEAN da 

UFRJ; 3 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. EEAN da UFRJ. 
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TRANSFOBIA: ENTRAVE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

1- Janaina Pinto Janini; 2- Livia Fajin de Mello dos Santos; 3-Viviane de Melo Souza 

 

RESUMO:  Objetivo: descrever situações de violência vivenciadas por pessoas transexuais na saúde. Método: 

Pesquisa qualitativa, descritiva que contou com 15 homens e 90 mulheres transexuais cadastrados e atendidos na 

política de saúde do Processo Transexualizador. Foram realizadas entrevistas utilizando como instrumento de coleta 

de dados um questionário contendo pergunta referente a violência, através do projeto de pesquisa aprovado pelo 

protocolo CAAE: 64975517.9.0000.5266.  Resultados: Do total da amostra, 6 homens e 21 mulheres transexuais 

informaram sofrer ações transfóbicas nos serviços de saúde, no acolhimento e nas consultas, o que levou a 

desconforto, desmotivação da procura dos serviços e descontinuidade do acompanhamento em saúde. As principais 

queixas das pessoas transexuais são o não atendimento pelo nome social, causando constrangimento, e a dificuldade 

dos profissionais de saúde no manejo clinico das pessoas transexuais.  Conclusão: Faz-se necessário a capacitação 

dos profissionais de saúde afim de proporcionar um atendimento acolhedor e respeitoso à condição identitária, capaz 

de promover a saúde das pessoas transexuais. Contribuições para a enfermagem: Torna-se necessário o 

engajamento e adequação dos serviços de enfermagem as necessidades das pessoas transexuais, afim de 

proporcionar uma assistência digna e de continuidade. 

 

Descritores: Pessoas transexuais, Violência de gênero, Promoção da saúde 

 

1- Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem - UERJ. Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luis 

Capriglione; 2 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem - EEAN/UFRJ. Docente do curso de Enfermagem das 

Faculdades São José e UNIABEU; 3- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem - UERJ. Docente do curso de 

Enfermagem da UNIABEU 
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RASTREIO DE CANCER DE COLO DE UTERO HOMENS TRANSEXUAIS: UM DESAFIO PARA A 

ENFERMAGEM 

 

1- Janaina Pinto Janini; 2- Livia Fajin de Mello dos Santos; 3-Viviane de Melo Souza  

 

RESUMO: Objetivo: descrever o processo de rastreio de câncer de colo de útero na perspectiva dos homens 

transexuais. Método: Pesquisa qualitativa, descritiva que contou com 15 homens transexuais cadastrados e atendidos 

na política de saúde do Processo Transexualizador. Foram realizadas entrevistas utilizando como instrumento de 

dados um questionário contendo perguntas referentes a exame ginecológico, vida sexual e reprodutiva através do 

projeto de pesquisa aprovado pelo protocolo CAAE: 64975517.9.0000.5266.  Resultados: todos os entrevistados 

informaram não fazer exames de ginecológico. Apesar de três homens transexuais terem realizado a histerectomia, 

não são isentos de realizarem o rastreio do câncer de colo de útero, haja vista que desconhecimento da realização da 

histerecmia total, o que removeria o colo de útero. Todos os entrevistados referem desconforto para realizar de um 

exame ginecológico, junto a dificuldade dos profissionais de saúde no manejo clinico dos mesmos.  Conclusão: Os 

homens transexuais são vulneráveis ao desenvolvimento de câncer de colo de útero, haja vista que o processo de 

rastreio não se dá de forma efetiva, tendo em vista recusa em realizar o exame ginecológico. Contribuições para a 

enfermagem: A enfermagem, profissional habilitado para a realização do exame ginecológico e rastreio do câncer de 

colo de útero por meio do Papanicolau, deve desenvolver estratégias para captar os usuários para a proteção 

especifica, de forma respeitosa a condição indenitária. 

 

Descritores: pessoas transexuais, Saúde da Mulher, Neoplasias do Colo do Útero 

 

1- Doutoranda em Enfermagem - UERJ . Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luis Capriglione; 2- 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem - EEAN/UFRJ. Docente do curso de Enfermagem das Faculdades São José e 

UNIABEU; 3- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem - UERJ. Docente do curso de Enfermagem da UNIABEU 
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO USO DE CATETER VENOSO CENTRAL EM ONCOHEMATOLOGIA 

PEDIÁTRICA NO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

 

1 - Camila Cunha Garcia; 2 - Carollyne Rodrigues Souza Lage; 3 - Janice de Oliveira Soares; 4 -Rosana Fidelis 

Coelho Vieira; 5 - Ricardo Vianna de Carvalho; 6 - Fernanda Ferreira da Silva Lima 

 

O cateter venoso central (CVC) é importante no tratamento de câncer pediátrico. Permite a infusão de quimioterápicos 

e outras infusões venosas de forma segura e menos traumática proporcionando uma melhor adaptação ao tratamento. 

Objetivos: Analisar o perfil das complicações relacionadas ao uso de CVC em oncohematologia pediátrica. Método: 

Estudo retrospectivo do prontuário de pacientes que foram submetidos a inserção de CVC no ano de 2014, em um 

centro de tratamento oncológico no Rio de Janeiro; com seguimento até agosto2018. Variáveis: patologia, tipo de 

cateter, tempo de uso, motivo da retirada e complicações. Resultados: Em 2014, 122 pacientes foram submetidos a 

colocação de CVC de longa permanência. Destes, em 20(16,7%) pacientes houve a troca do CVC inserido em 2014, 

no ano corrente; configurando um total de 143 cateteres. Dos 143 cateteres utilizados, 81 eram totalmente 

implantados(Port) e 62 semi-implantados(Hickman Broviac). O principal motivo de perda do cateter foi 

infecção(33,6%), dos quais em 17(35,4%) não identificados agente etiológico. Quanto a patologia, 28,7% pacientes 

tinham doença hematológica, enquanto 71,3% tumores sólidos.  A incidência de infecção no cateter foi maior nos 

pacientes hematológicos(N=16; 45,7%), em comparação aos pacientes com tumores sólidos(N=23; 18,4%). Oito 

cateteres(5,6%) foram retirados por motivos diversos, como fratura(N=2 ; 1,4%), obstrução(N=4; 2,8%), 

exteriorização(N=1; 0,7%) e trombose(N=1; 0,7%).  Foram retirados inco cateteres(3,5%) devido a exigência de troca 

para transplante. Foram utilizados até o término de sua necessidade 81(56,6%) cateteres: n=57(39,9%) retirada por 

término de tratamento e n=24(16,8%) por óbito. Um(0,7%) permanece em uso. A mediana de tempo de permanência 

do cateter foi de 294 dias. Conclusão: Dentre as complicações que podem ocorrer com os acessos venosos centrais 

a infecção continua sendo a complicação mais comum associada a perda do cateter. A implementação de cuidados e 

protocolos de atenção aos acessos venosos centrais devem ser realizados por toda equipe multidisciplinar. 

 

Descritores: Infecções Relacionadas a Cateter, Serviço Hospitalar de Oncologia, Pediatria 

 

1 - Enfermeira. Enfermeira de pesquisa. Instituto Nacional do Câncer; 2 - Acadêmica de enfermagem. Assistente de 

pesquisa. Instituto Nacional do Câncer; 3 - Acadêmica de enfermagem. Assistente de pesquisa. Instituto Nacional do 

Câncer; 4 - Enfermeira. Enfermeira na Seção de Oncologia Pediátrica. Instituto Nacional do Câncer; 5 - Médico. 

Chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica Oncológica. Instituto Nacional do Câncer; 6 - Enfermeira. Coordenadora de 

Estudos na Seção de Oncologia Pediátrica. Instituto Nacional do Câncer 
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APLICABILIDADE DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PACIENTES ASMÁTICOS EM USO DE 

IMUNOBIOLÓGICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

1 - Rosa Maria fernambel Marques e Silva; 2 - Gisele Ane de Almeida Sperduto Crisostomo; 3 - Priscila da Silva 

Melo; 4 - Renata Betez dos Santos Marques ; 5 - Gabriela Faria Ferreira Lobo; 6 - Valéria Oliveira Monteiro 

 

Objetivos: Descrever os aspectos positivos e negativos na implementação da sistematização da assistência aos 

pacientes com diagnóstico de asma e que necessitam fazer uso do imunobiológico omalizumabe. Metodologia: Estudo 

descritivo, prospectivo, do tipo relato de experiência, com participação multidisciplinar (1) enfermeiro, (4) técnicos de 

enfermagem e (3) médicos, total de 08 sujeitos recebedores dos cuidados e em acompanhamento do imunobiológico 

omalizumabe no ambulatório de asma, da Policlínica Piquet Carneiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

no período de 2016 até o momento. Critérios de inclusão: Ter asma alérgica persistente, moderada a grave cujos 

sintomas são inadequadamente controlados com corticosteroides inalatórios.  Exclusão: Ser criança ou adolescente. 

Incialmente ocorreram reuniões entre as equipes dos setores de pneumologia e da emergência onde definiu-se o 

fluxo, dia e hora do atendimento; o papel de cada profissional; quais recursos necessários; a construção do instrumento 

a ser implementado, o qual abrangesse as cinco etapas do processo de enfermagem.  CAAE 70596017.0.0000.5282. 

Resultados: O monitoramento telefônico realizado  pela enfermeira nos 08 pacientes (06 do sexo feminino e 02 do 

sexo masculino),  que utilizam a medicação omalizumabe por via subcutânea de forma quinzenal ou mensal contribuiu 

para a assiduidade destes e como suporte para esclarecimento de possíveis dúvidas. Durante a consulta de 

enfermagem, os pacientes compreenderam a relevância dos cuidados pré e pós infusão, como armazenarem e 

transportarem seu medicamento, quais possíveis reações adversas e a trabalharem seus medos e expectativas; já o 

fluxo organizacional estabeleceu segurança ao binômio paciente/equipe. Como pontos negativos: A dificuldade 

financeira para deslocamento até a unidade de saúde, a inexistência de visita domiciliar e os entraves para liberação 

da medicação.  Conclusão: O cuidado multidisciplinar e sistematizado é possível de transformar a assistência e reduzir 

custos. Como contribuições: a enfermagem inovar e divulgar sua prática de forma científica e qualificada na aplicação 

dos imunobiológicos. 

 

Descritores: Enfermagem, Processo de Enfermagem, Asma 

 

1 - Enfermeira. Especialização em Gerontologia. Policlínica Piquet carneiro; 2 - Técnica em enfermagem. Policlínica 

Piquet Carneiro; 3 - Técnica em enfermagem. Policlínica Piquet Carneiro; 4 - Técnica em enfermagem. Policlínica 

Piquet Carneiro; 5 - Técnica em enfermagem.Policlínica Piquet Carneiro; 6 - Enfermeira. Doutorado em 

Enfermagem.    
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USO DOS SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO EM SAÚDE NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

1 - Bianca Damasceno Barroso; 2 - André Luiz de Souza Braga; 3 - Maritza Consuelo Ortiz Sanchez; 4 - Pedro Ruiz 

Barbosa Nassar 

 

Introdução: A informação em saúde é uma das principais áreas de conhecimento da saúde coletiva e está inserida 

diretamente nas políticas de saúde, nos campos da promoção, prevenção e recuperação da saúde, sendo esta 

individual ou coletiva. Para que os profissionais de saúde possam atuar com qualidade, a fim de garantir a recuperação 

da saúde de seus clientes, é de suma importância o preenchimento completo da ficha de registro oferecida pelo serviço 

de vigilância epidemiológica da unidade de saúde. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada pela bolsista de 

iniciação científica durante a construção da pesquisa intitulada “Gerenciamento dos Sistemas de Informação em 

Saúde – Avaliação da completitude dos registros no Sistema de Informação de Agravos de Notificação para a tomada 

de decisão”. Metodologia: Trata-se de um relato de experiências elaborado com base em práticas vivenciadas pela 

bolsista de iniciação científica na Policlínica Regional do Largo da Batalha no município de Niterói/RJ, no serviço de 

vigilância em saúde. Resultados: A experiência enquanto bolsista no setor de vigilância em saúde mostrou-se bastante 

significativa até o momento. Tem proporcionado uma interlocução entre o conhecimento teórico e prático, numa 

perspectiva que facilita a superação dessa fragmentação. Essa interação é uma maneira complementar que possibilita 

a formulação de um saber crítico-reflexivo. Saber esse que ratifica a necessidade de informações com qualidade, 

oportunizando melhor compreensão do perfil da população assistida, com decisões assertivas. Conclusão: A bolsa de 

iniciação científica é uma atividade que tem como objetivo a melhora da qualidade de aprendizagem campo prático 

com cientificidade. Nesse contexto, essa atividade tem trazido resultados benéficos no que diz respeito a vivenciar 

toda a rotina, conhecer os sistemas de informação e as notificações compulsórias, além de aprender a lidar com essas 

ferramentas e reconhecer a importância das mesmas para a qualidade das tomadas de decisão. 

 

Descritores: Gestão em saúde, Administração em serviços de saúde e tomada de decisões 

 

1 - Estudante de Graduação de Enfermagem. UFF; 2 - Prof. Dr. em Ciências do Cuidado. UFF; 3 - Profa. Dra. em 

Enfermagem. UFF; 4 - Prof. Dr. em Enfermagem e Biociências. UFF 
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A INSERÇÃO DO ENFERMEIRO NA DOCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1 - Natália Guimarães dos Santos Soares; 2 - Sandra Conceição Ribeiro Chícharo; 3 - Lidiane Rossato Deckmann; 4 

- Mariana Keller; 5 - Elaine Macedo; 6 - Lívia Rafaela. 

 

Introdução: Grande parte dos enfermeiros que adentram ao ensino técnico de enfermagem buscam uma formação 

complementar, para atuar como docente, visto que a formação dos enfermeiros não os habilita a dominar uma sala 

de aula. A troca de conhecimentos com profissionais mais experientes, leva os profissionais a maior segurança e 

prática na transmissão do saber. Objetivo: Analisar os fatores que contribuem e dificultam o a inserção do enfermeiro 

na carreira docente. Método: Estudo reflexivo sobre a inserção do enfermeiro na docência técnica de enfermagem. 

Realizou-se busca na bibliografia sobre a formação docente no ensino técnico, nas bases de dados LILACS, Scielo e 

Medline, de março a maio de 2018. Descritores utilizados: Técnicos de Enfermagem; formação e Educação. Critérios 

de Exclusão: Artigos incompletos e repetidos. Critérios de Inclusão: Artigos em Inglês, Português, espanhol e 

publicados de 2010 há 2017. Encontrou-se 4 artigos. Resultados: Há poucas revisões de literatura e estudos na base 

de dados; no ensino técnico de enfermagem o assunto ainda é pouco discutido, vislumbrando a necessidade de 

estudos na área. Os artigos abordam sobre o incentivo ao enfermeiro docente para sua qualificação profissional, a fim 

de que se relacionem os conhecimentos da enfermagem enquanto ciência aos conhecimentos da prática didático-

pedagógica, formando profissionais competentes, técnicos em enfermagem mais preparados e assim ofereçam 

melhor assistência em enfermagem. Conclusão: é importante aprimorar o currículo tanto na área técnica como na 

educação técnica. Nos últimos tempos, as propostas curriculares estão passando por constantes reformulações para 

formar profissionais amplamente capacitado e atender a exigências da população e do mercado de trabalho. 

Implicações para enfermagem: A evidencia da necessidade de uma formação complementar e permanente, para fins 

de atuar como docente, vislumbra uma formação generalista, pautada dos princípios do SUS, e de um profissional 

com visão crítica e reflexiva que implicará na melhora da assistência prestada ao paciente. 

 

Descritores: Educação, Enfermagem, docência 

 

1 - Estudante de Graduação. UNESA. 2 - Enfermeira, Doutoranda em ciências do Cuidado a saúde, Mestre em 

educação na Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense/UFF. 

Niterói. Docente do curso técnico de enfermagem do Colégio de aplicação Paulo Gissoni e da graduação da 

Universidade Castelo Branco; 3 - Enfermeira, Especialista em MBA em Gestão Hospitalar, Docente do curso técnico 

de enfermagem do Colégio de aplicação Paulo Gissoni – Universidade Castelo Branco; 4 -  Enfermeira pós 

graduando pela UNESA; 5 - Enfermeira pós graduando pela UNESA; 6 - Enfermeira pós graduando pela UNESA.   
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APRESENTAÇÃO DE UM TÚNEL DO TEMPO SOBRE A HISTÓRIA DA SAÚDE COLETIVA NO BRASIL: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1 - Natália Guimarães dos Santos Soares; 2 - Sandra Conceição Ribeiro Chícharo; 3 - Lidiane Rossato Deckmann ; 

4 - Mariana Keller; 5 - Elaine Macedo; 6 - Lívia Rafaela.  

 

Introdução: Realizamos um relato de experiência sobre o aprendizado dos alunos na disciplina de Saúde Coletiva 

sobre a História da Saúde Coletiva no Brasil. Visaram conhecer e procurar conteúdos complementares sobre como 

foi a vinda família Real para o Brasil e como foi o desenvolvimento da saúde, até os dias atuais. A Saúde Coletiva 

pode, em um primeiro contato, parecer bastante múltipla e fragmentada. Buscando compreender melhor o que a define 

como conhecimento e atuação na sociedade, realizou-se uma recuperação de natureza teórica das considerações 

históricas.  Objetivos: Investigar, buscar novos conhecimentos e discutir a História da Saúde Coletiva no Brasil. 

Método: O presente trabalho parte de um relato de experiências onde, os docentes da disciplina, trouxeram para a 

turma a proposta de investigar e pesquisar sobre como surgiu a saúde coletiva no Brasil e sua história, foi utilizada a 

metodologia de pesquisa e busca de assuntos sobre o tema, onde a turma foi levada a construir um túnel do tempo 

para fins de apresentar como ocorreu a Saúde Coletiva, a pesquisa foi apresentada para pais, professores, colegas e 

visitantes numa feira pedagógica abordando os conhecimentos adquiridos no bimestre letivo.  Resultados: Ao concluir 

a atividade, os visitantes externos, colegas de curso e dos demais cursos puderam conhecer a história da saúde 

pública. Assim puderam verificar toda a história desde a vinda da família real, criação do Sistema único de Saúde e 

os acontecimentos até os dias atuais na saúde pública. Conclusão: Para se alcançar melhorias requer uma mudança 

tanto no Sistema de Saúde quanto no comportamento individual dos profissionais nele envolvidos, enquanto 

profissionais da saúde, somos educadores e como tal devemos nos dedicar a uma formação crítica e reflexiva pautado 

na qualidade da assistência prestada. Contribuições para a enfermagem: O presente trabalho permitiu aos discentes 

envolvidos compreender o processo de criação do SUS e de suas políticas públicas de saúde.  

 

Descritores: Saúde Pública, Assistência Integral à Saúde, Enfermagem 

 

1 - Estudante de graduação. UNESA; 2 - Enfermeira, Mestre em educação na Saúde da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense/UFF. Niterói. Docente do curso técnico de 

enfermagem do Colégio de aplicação Paulo Gissoni – Universidade Castelo Branco; 3 - Enfermeira, Especialista em 

MBA em Gestão Hospitalar, Docente do curso técnico de enfermagem do Colégio de aplicação Paulo Gissoni – 

Universidade Castelo Branco; 4 - Enfermeira pós graduando pela UNESA; 5 - Enfermeira pós graduando pela 

UNESA;  6 - Enfermeira pós graduando pela UNESA. 
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AULA DE COMUNICAÇÃO COM SURDOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA  

 

1 - Brenda Luiza Oliveira da Silva; 2 - Larysa Soares de Oliveira; 3 - Rayane Messias Fernandes Machado; 4 - 

Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa; 5 - Renata Flavia Abreu da Silva 

 

Objetivo: Sensibilizar os profissionais de saúde para a comunicação efetiva e uma assistência segura ao paciente 

surdo em situações de urgência e emergência, tendo como ferramenta o uso da Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Metodologia: Relato de experiência sobre duas aulas interativas teórico-práticas sobre Comunicação com 

o Paciente Surdo em Situações de Urgência e Emergência, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), tendo como público-alvo acadêmicos e profissionais de saúde, com duração de um dia inteiro. Resultados: 

Foi observado que os profissionais e acadêmicos participaram ativamente das atividades estabelecidas, 

demonstrando interesse na continuidade do aprendizado da LIBRAS, sensibilizados com a importância da inclusão e 

comunicação efetiva para evitar eventos adversos. Os alunos participaram de uma pequena simulação onde 

conseguiram interagir desenvolvendo a linguagem, aperfeiçoando-a e entendendo a importância de como uma 

comunicação efetiva é importante para situações de urgência e emergência. Conclusão: Por meio das aulas interativas 

de Comunicação com o Paciente Surdo em Situações de Urgência e Emergência realizados com acadêmicos e 

enfermeiros que atuam diretamente com o paciente foi possível perceber a importância de estabelecer uma educação 

continuada para esse público acerca da temática. Além de agregar todo o conhecimento sobre como atuar com os 

pacientes surdos, a aula proporciona a redução das desigualdades perante ao paciente surdo. Implicações para a 

Enfermagem: A enfermagem encontra-se envolvida na execução das Metas de Segurança do Paciente e é de extrema 

importância para uma assistência com o paciente, na qual, é dividida em seis metas prioritárias para a prevenção de 

incidentes e danos aos mesmos. A meta 2, Comunicação Efetiva entre os Profissionais de Saúde, é a base da 

estruturação de todas as demais metas.   

 

Descritores: Segurança do paciente, Comunicação em saúde, Linguagem de sinais 

 

1 - Estudante de graduação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; 2 - Estudante de graduação da Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto; 3 - Enfermeira. Especialista em Cardiologia Clínica e Cirúrgica; 4 - Professora Adjunta do 

Departamento de Saúde Pública/EEAP/UNIRIO; 5 - Professora adjunta do Departamento de Enfermagem Médico-

Cirúrgico / EEAP / UNIRIO 
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O CONTROLE DA TUBERCULOSE PELO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

1- Thayana de Oliveira Vieira; 2- Elisa Carmo de Deus; 3- Fabiana Ferreira Frassato; 4- Carla Santana de Oliveira; 

5- Marcelly Martins Alves; 6- Maristela dos Santos Cordeiro Magalhães 

 

Objetivos: identificar nas produções científicas os pontos que descrevem os conceitos de prevenção da tuberculose 

(TB) e analisar o controle da tuberculose com foco na educação em saúde na Atenção Primária à Saúde (APS). 

Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Os critérios de inclusão foram: artigos que abordassem a 

temática em questão, escritos na língua portuguesa, completos, publicados entre os anos de 2014 e 2018, em 

periódicos indexados nas bases de dados LILACS, SciELO e BDENF, tomou-se o cuidado em excluir os artigos que 

se repetiam entre as bases. Dessa forma, a amostra final foi composta por nove trabalhos científicos. Resultados: A 

análise dos 9 artigos incluídos no estudo permitiu identificar 4 categorias relevantes: A informação sobre tratamento 

da tuberculose é compreendida pelo doente de forma clara; O profissional de Enfermagem tem feito o controle da TB 

com uso de tecnologias; O enfermeiro tem empregado a educação em saúde no controle da TB; Condições precárias 

de trabalho e sobrecarga do enfermeiro. Conclusão: Este estudo permitiu evidenciar que, no que se refere à 

abordagem em educação em saúde às pessoas com TB, ela exige dos profissionais um preparo diferenciado, a fim 

de que possam prestar uma assistência adequada contribuindo no tratamento e adesão. Conclui-se que a enfermagem 

ainda possui fragilidades na perspectiva da assistência em educação em saúde na APS, para que possa orientar e 

desmitificar de forma adequada seu cliente sobre a gravidade de sua patologia e quais seriam suas consequências 

em caso de uma adesão irregular ou até mesmo um abandono do tratamento. Contribuição: Espera-se que este 

estudo, ao mostrar esses aspectos, que vêm sendo abordados e evidenciados no mundo científico, provoque reflexão 

por parte dos enfermeiros e provoque mudanças em suas práticas assistenciais. 

 

Descritores: Tuberculose, "Atenção primária à saúde", "enfermagem em saúde comunitária" 

 

1- Discente em Enfermagem do Centro Universitário Augusto Motta; 2- Discente em Enfermagem do Centro 

Universitário Augusto Motta; 3- Discente em Enfermagem do Centro Universitário Augusto Motta; 4- Discente em 

Enfermagem do Centro Universitário Augusto motta; 5- Discente em Enfermagem do Centro Universitário Augusto 

motta; 6- Enfermeira e Docente Especialização do Centro Universitário Augusto motta 
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ESTUDO DE CASO PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO 

 

1 - Julia Cristina Oliveira de Abreu; 2 - Renata dos Santos Gouvêa; 3 - Gabrielle Santana Carneiro Garcêz; 4 - 

Mariana Silva Senas; 5 - Allyssany Machado Carvalho;6 - Flávio Sampaio David. 

 

Introdução: O presente estudo foi baseado no caso de uma cliente idosa internada na unidade hospitalar pública na 

cidade do Rio de Janeiro, onde realizou uma artroplastia de quadril esquerda e foi internada novamente por 

complicação pós-operatória. Objetivo: A elaboração do estudo tem como princípio abordar algumas questões que 

sejam importantes para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento adequado das lesões, pois muitos idosos nessa 

faixa etária apresentam tais feridas e seus familiares não tem orientações para tratar ou prevenir. Método: A 

implementação foi embasada na teoria da necessidade humana básicas, de Wanda de Aguiar Horta, onde diz que o 

ser humano tem necessidades básicas que precisam ser atendidas para seu completo bem-estar: fisiológico, 

segurança, sociais, auto-estima, auto-realização. Resultado: Paciente apresenta hipertensão, distúrbios psiquiátricos 

e diversas lesões por pressão sendo elas: sacra, tíbia esquerda, face lateral e medial de joelho esquerdo, maléolo 

lateral esquerdo, calcâneo direito e face interna da coxa direita. Conclusão: Buscando aderência a implementação, foi 

prescrito o controle de pressão arterial, mudança de decúbito de duas em duas horas, controle hídrico, avaliação de 

sinais vitais, incluindo dor, registrar evacuações, realizar higiene corporal, registrar aceitação da dieta. 

 

Descritores: Assistência à Saúde do Idoso; Promoção da Saúde; Lesão por Pressão. 

 

1 - Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO; 2 - Acadêmica do curso 

de Enfermagem da Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO; 3 - Acadêmica do curso de Enfermagem da 

Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO; 4 - Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Grande 

Rio – UNIGRANRIO; 5 - Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO;  6 - 

Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/Escola de enfermagem Anna Nery - 

UFRJ/EEAN. Especialista em Docência do Ensino Superior (Universidade Cândido Mendes). Docente do Centro de 

Ciência da Saúde da Universidade do Grande Rio e Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu 

Enfermagem em Urgência e Emergência. Pertence ao Quadro de Oficiais da Saúde do Corpo de Bombeiros Militar 

do Rio de Janeiro, lotado como instrutor do CEPAP (Centro de Educação Profissional em Atendimento Pré 

Hospitalar). Atuando ainda, como enfermeiro assistencialista no Instituto Estadual de Infectologia São 

Sebastião/SES. 
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E APLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS 

DETERMINANTES SOCIOCULTURAIS DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

 

1-Letícia de Souza Carvalho;2- Marialda Moreira Christoffel 

 

Introdução: A amamentação é de suma importância na prática alimentar para desenvolvimento da criança. O desejado 

é que nos seis primeiros meses de vida a criança receba apenas leite materno, tal prática denominada aleitamento 

materno exclusivo. É um elemento essencial para garantir o crescimento e o desenvolvimento e atender as 

necessidades nutricionais da criança, propiciando fatores de proteção e promoção para a saúde materno-infantil, além 

da diminuição da mortalidade na primeira infância, aumenta o vínculo afetivo e reduz dispêndio financeiro. No entanto, 

fatores históricos, socioeconômicos, culturais e individuais interferem na prática de amamentação. Para levantamento 

de dados é necessário instrumento válido. Na falta de instrumentos que possibilite a pesquisa, é possível utilizar 

questionários produzidos em outras culturas, sendo necessário tradução, adaptação e validação à cultura onde serão 

utilizados. O estudo pretende traduzir e validar instrumentos que foram utilizados por Linares et al (2014) nos Estados 

Unidos da América, para avaliar quais e como os determinantes interferem no aleitamento de mulheres no Brasil. 

Objetivos: Tradução, adaptação cultural e validação dos instrumentos utilizados no contexto do Aleitamento Materno 

Exclusivo em Recém-nascidos nascidos de baixo risco. Traduzir e adaptar culturalmente o instrumento IV. Calidad de 

la relación con su persona cercana (ARI). Metodologia: Estudo metodológico, para tradução, adaptação cultural dos 

instrumentos. A primeira fase foi realizada de acordo com Beaton et al em seis etapas: Tradução do instrumento para 

língua portuguesa, síntese das traduções, tradução do instrumento para o idioma de origem, avaliação por comitê de 

juízes, pré-teste, versão final do instrumento será enviado ao autor principal do instrumento original. Na segunda fase 

do estudo será realizada a validade dos instrumentos. Conclusão: O instrumento foi traduzido, não havendo 

necessidade de adaptação cultural, e quando validado irá contribuir para avaliar os determinantes socioculturais do 

aleitamento materno no Brasil. 

 

Descritores: Aleitamento Materno, Estudo de Validação, Criança 

 

1-Enfermeira. Mestranda bolsista  da CAPES.  EEAN/UFRJ. 2-Doutora em Enfermagem. Professora Associada do 

Programa de Pós-graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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SÍFILIS CONGÊNITA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NOS ÚLTIMOS ANOS NO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

1- ANA PAULA DALTRO LEAL DE PAIVA; 2- ANA LUCIA REIS 

 

Introdução: A sífilis é uma patologia que há séculos vem desafiando as autoridade e profissionais de saúde no mundo 

e no Brasil. Apesar de seu contexto ter se modificado desde seu surgimento e já há décadas se sabe seu agente 

etiológico, forma diagnostica e tratamento, a Sífilis continua presente na sociedade atual. A sífilis afeta um milhão de 

gestantes por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de 

morte prematura mais de 200 mil crianças. Objetivo: identificar o perfil epidemiológico e o quantitativo de crianças com 

sífilis congênita no Município do Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos. Metodologia: Trata-se de um estudo 

quantitativo de abordagem retrospectiva. Coleta de dados foi realizada na Base de dados do Ministério da Saúde, 

Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em 

Saúde. Resultados: O estudo mostrou que houve uma queda de 7,8 na taxa de incidência de Sífilis Congênita em 

menores de um ano. A principal faixa etária materna é de 20 a 29 anos. A escolaridade materna fica entre 5ª a 8ª série 

incompleta. Contudo, na maioria dos casos as mães fizeram pré-natal. Conclusões: Demostra-se, assim, a 

necessidade dos profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, na condução criteriosa do acompanhamento 

gestacional para redução da transmissão vertical da sífilis congênita. Contribuições: O estudo visa contribuir para a 

melhoria na atenção a gestante no decorrer do pré-natal. 

 

Descritores: Enfermagem, sífilis congênita. 

 

1 -Enfermeira. Pós Graduada em enfermagem Clínica e Cirúrgica pela Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. Enfermeira do Serviço de Educação Permanente do Hospital Federal Cardoso Fontes (MS – HFCF). 

Enfermeira Coordenadora  da Residência de Enfermagem do Hospital Federal Cardoso Fontes (MS – HFCF). 

Enfermeira da Gerência da Área Técnica da Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro (SMS /RJ). Enfermeira Preceptora dos Acadêmicos de Enfermagem da Secretaria Municipal de 

Saúde do rio de Janeiro;2- Enfermeira, Mestre em Enfermagem,Enfermeira do Serviço de Educação Permanente do 

Hospital Federal Cardoso Fontes (MS – HFCF).   
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O COLO MATERNO EM SITUAÇÃO DE TERMINALIDADE NA UTI NEONATAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

CUIDADOS DIANTE DO LUTO 

 

1 - Geizi Dilon Dias; 2 - André Luiz G. de Oliveira; 3 - Ana Claudia Coelho Santos da Silva; 4 - Elisa Correia de 

Paiva; 5 - Elisabete de Oliveira Gomes; 6 - Laura Johanson da Silva 

 

Objetivo: Relatar a experiência de proporcionar colo materno em situações de luto e terminalidade na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal. Método: Relato de experiência, descritivo reflexivo com base nas vivências de enfermeiros 

de uma UTI neonatal diante de mães de bebês em situação de terminalidade. A experiência de valorizar o contato 

mãe-bebê através do colo, mesmo diante de situações clínicas desafiadoras, integra os cuidados da equipe 

multiprofissional na unidade cenário, portanto a observação advém dessa prática. Através de round multidisciplinar, 

discute-se o enquadramento do bebê na condição de terminalidade. Avalia-se a viabilidade de proporcionar a 

experiência do colo para conforto e vivência do luto como parte do plano de cuidados e medida terapêutica. Havendo 

a possibilidade é promovido o colo. A equipe multiprofissional permanece dando suporte e monitora o binômio mãe-

bebê.  Resultados: Na experiência do colo em situações de terminalidade na UTI Neonatal percebe-se por sinais 

subjetivos, maior conforto materno diante da eminência de morte de seu bebê, bem como de toda a equipe envolvida, 

promovendo um luto menos agressivo. Gera um ambiente adequado às expressões emocionais, o que inclui a 

valorização dos cuidados biopsicoespirituais em condição de terminalidade de neonatos.   Conclusão: A singularidade 

deste momento nos move a refletir sobre paradigmas de cuidado pré-estabelecidos diante do que venha a ser o 

ambiente terapêutico. Ainda que em situação terminal, o colo precisa ser reconhecido como tal. Trata-se efetivamente 

de um ambiente de cura. Esta percepção mostrou-se fundamental para a construção da assistência à saúde de forma 

plena, considerando às necessidades da mãe e do bebê. Contribuições para a Enfermagem: Promover este momento, 

respeitar o desejo expresso pela mãe em ter seu filho junto ao seu corpo ainda vivo, testifica a autêntica preocupação 

dos profissionais envolvidos em tornar o ato de levar ao colo uma terapêutica mesmo em situação de terminalidade. 

 

Descritores: Cuidados Paliativos na Teminalidade da Vida, Unidades de Terapia Intensiva, Luto 

 

1 - Enfermeira.  UTI neonatal do Hospital Federal dos Servidores do Estado; 2 - Enfermeiro. Mestre em Enfermagem 

. Hospital Federal dos Servidores do Estado; 3 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Hospital Federal dos 

Servidores do Estado; 4 - Enfermeira. Especialista em neonatologia. Hospital Federal dos Servidores do Estado; 5 - 

Enfermeira. Hospital Federal dos Servidores do Estado; 6 - Enfermeira. Professora adjunta do Departamento de 

Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO 
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LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM NECESSIDADES DE CUIDADOS ESPECIAIS 

DE SAÚDE 

 

1 - Camille Xavier de Mattos; 2 - Paula de Araújo Nicolini Rosa; 3 - Roberta Dantas Breia de Noronha; 4 - Thaís 

Guilherme Pereira Pimentel; 5 - Ivone Evangelista Cabral; 6 - Juliana Rezende M. M. de Moraes 

 

Introdução: A mudança no perfil epidemiológico da infância deve-se a redução das taxas de mortalidade infantil e o 

crescimento do número crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES). Objetivo: Caracterizar a produção 

científica  do Brasil e do Chile relacionada às crianças com necessidades de cuidados especiais de saúde. Método: 

Revisão integrativa nas bases MEDLINE, LILACS, BDENF, PUBMED, CINAHL e SCIELO, sem recorte temporal, 

utilizando as palavras-chaves, cruzadas em pares: necessidades especiais de cuidados em saúde, necessidades 

especiais de cuidados de saúde; criança, defesa da criança e do adolescente, direito à saúde, legislação. Selecionou-

se textos em português, inglês e espanhol. A questão PICOT foi: Qual é o conhecimento científico produzido sobre 

CRIANES no Brasil e no Chile? Foram selecionados artigos originais (resumo e texto completo), procedentes do Brasil 

e Chile. Resultados: Os 50 artigos selecionados, após  aplicação dos filtros e leitura dos resumos resultou em 12 

artigos, sendo cinco do Chile e sete do Brasil. No Chile, essas crianças são denominadas por niños y adolescentes 

con necessidades especiales de atención en salud – NANEAS, há programas  públicos de saúde específicos para 

atender as necessidades desse grupo, existe um Comitê NANEAS que se ocupa de desenvolver politicas públicas de 

proteção a elas. Já os textos brasileiros, destacam-se temas sobre rede de cuidados, educação dos familiares e dos 

profissionais, insuficiência ou inexistência de proteção de CRIANES. Conclusão: O tratamento dado às CRIANES e 

as NANEAS é bastante distinto. No Chile, as NANEAS são compreendidas em suas necessidades particulares e tem 

o suporte do Comitê NANEAS, da Sociedade Chilena de Pediatria e políticas públicas governamentais. Porém, no 

Brasil, as CRIANES dependem de rede de apoio e social, com o Estado atuando de forma descontinuada e incipiente. 

 

Descritores: Criança, Defesa da Criança e do Adolescente, Direito à saúde 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Estudante de Pós-graduação Escola de Enfermagem Anna Nery; 2 - 

Enfermeira. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - FIOCRUZ; 3 - 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Instituto Nacional do Câncer; 4 - Enfermeira. Estudante de Pós-graduação. 

Escola de Enfermagem Anna Nery; 5 - Enfermeira. Doutora em enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery; 6 - 

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery 
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ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE DA MULHER: O MOMENTO DO PARTO 

 

1 - Erika Luci Pires de Vasconcelos; 2 - Isabella Rocha Travassos de Oliveira 

 

A formação em Enfermagem proporciona muitas reflexões que estimulam a desenvolver a compreensão da 

assistência humanizada. Como acadêmicas vivenciamos situações desafiadoras na assistência prestada à mulher no 

momento do parto que podem ser norteadas pela Teoria das Necessidades Humanas Básicas (TNHB), de Wanda de 

Aguiar Horta, no aspecto das necessidades psicoespiritual da parturiente, que são “religiosa, ética ou de filosofia de 

vida”. Objetivo: registrar a experiência vivida pelas acadêmicas de enfermagem, no acompanhamento à mulher no 

momento do parto, após estudo das necessidades psicoespirituais de Horta.  Método: trata-se de um relato de 

experiência das acadêmicas de Enfermagem do 2º Ano em um hospital de ensino, UNIFESO. Resultados: a mulher 

que está no momento do parto tem seu corpo, mente e espírito afetados, emergindo as necessidades psicoespirituais, 

como uma diretriz à assistência da enfermagem. O respeito às suas crenças, a sua ética ou filosofia de vida podem 

determinar a sua colaboração, diminuindo até as demandas de medicação. A enfermagem atua na equipe 

multiprofissional, mas o contato continuo com a mulher em trabalho de parto, pode ser um fator de alívio das tensões 

provocada pela dor, pelo desconhecido que se faz presente e pelas angústias vivenciadas pela paciente neste 

momento. Conclusão: o Processo de Enfermagem guiado pela TNHB contempla as necessidades psicoespirituais, o 

que auxilia a significar as demandas da mulher no momento de parir guiando o Enfermeiro no exercício da 

humanização, independentemente de suas crenças pessoais e preconceitos.  Contribuições para a Enfermagem: a 

atitude humanizada do Enfermeiro no momento do parto, é sustentada pelo respeito à crença espiritual da parturiente, 

no enfrentamento deste rito de passagem em sua vida com naturalidade e equilíbrio psicoespiritual. 

 

Descritores: Espiritualidade, Saúde, Parto 

 

1 - Estudante de graduação em Enfermagem no Unifeso. Presidente da Liga de Enfermagem em Saúde da Mulher. 

Vice-Presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem DAENF; 2 - Estudante de graduação em Enfermagem no 

Unifeso. Membro da Liga de Enfermagem em Saúde da Mulher. 
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INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA ONCOLÓGICA: PROFISSÃO OU FUNÇÃO? DISCUTINDO À LUZ DA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

1 - Fernanda Dolores Pinto; 2 - Aline Ramos Velasco; 3 - Regina Celi Carneiro Campos; 4 - Viviane de Oliveira 

Costa; 5 - Mhariza Teixeira Gomes Araújo. 

 

Este estudo surgiu de uma inquietação a respeito da regulamentação da profissão ou função de instrumentador 

cirúrgico, dentro do contexto profissional do centro cirúrgico de uma instituição federal de saúde do Estado do Rio de 

Janeiro. Possui como objetivos: Descrever o papel do instrumentador cirúrgico frente a regulamentação da 

Instrumentação Cirúrgica no Brasil; Identificar quais os profissionais que estão habilitados a exercer a instrumentação 

cirúrgica no Brasil; Descrever a prática do Instrumentador Cirúrgico no espaço oncológico; Realizar um levantamento 

bibliográfico de documentos a respeito da regulamentação da profissão de Instrumentador Cirúrgico. Trata-se de um 

estudo bibliográfico exploratório de natureza qualitativa e descritiva, onde foram levantados dados oriundos dos sites 

dos seguintes órgãos: COFEN, CBO, SOBECC e Conselho Federal de Medicina (CFM), nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico, com as palavras-chaves: enfermagem; legislação; instrumentação 

cirúrgica. O recorte temporal foi de 30 anos, sendo captados 27 documentos e a amostra final foi de 14. Realizou-se 

leitura crítica; elaboração de resumo com assuntos chaves e posterior análise e discussão. Baseado na resolução 

214/98, a instrumentação cirúrgica continua sendo uma atividade da enfermagem e o curso de instrumentação 

cirúrgica como um curso de extensão que acrescenta uma habilidade mais específica, mas como a própria resolução 

diz, não é privativo da enfermagem, o que abre precedentes para que outras pessoas sem a devida habilitação 

exerçam a profissão. Há reforço do CFM que reconhece o profissional de enfermagem para exercício da função de 

instrumentador cirúrgico assim como os estudantes de enfermagem. O Projeto de Lei que há até o momento é o PL 

75/2014, em tramitação no Senado Federal que objetiva regulamentar a profissão de instrumentador cirúrgico e há 

apoio das Associações de Instrumentadores Cirúrgicos que buscam através das redes sociais convocar o maior 

número de profissionais para se unirem à essa luta que já dura mais de 30 anos, considerando a quantidade de PLs 

encontrados e já arquivados. 

 

Descritores: INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA; LEGISLAÇÃO; ENFERMAGEM ONCOLÓGICA. 

 

1 - Enfermeira e Técnica de Enfermagem. Especialista em Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização e; 

Especialista em Instrumentação Cirúrgica Oncológica pelo INCA; 2 - Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem e Biociências. Universidade Federal de Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. E-mail: 

aline4ramos@gmail.com; 3 - Técnica de Enfermagem e Instrumentadora Cirúrgica; 4 - Enfermeira, Técnica de 

Enfermagem e Instrumentadora Cirúrgica Oncológica; 5 - Enfermeira. Especialista em Saúde Mental. Professora da 

Universidade Estácio de Sá. 
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A COMPREENSÃO DO ESTILO DE VIDA DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE MACAÉ À LUZ DA APLICAÇÃO DA 

GROUNDED TEORY. 

 

1 - Glaucia Valente Valadares; 2 - Laura Regina Ribeiro; 3 - Letícia Santos da Costa; 4 - Claudinier Francisco Alves 

Neto; 5 - Eduarda Vitória Linhares da Silva; 6 - Ramon Siqueira Silva de Azeredo. 

 

Introdução: Trata-se este estudo de recorte do PROJETO INTEGRADO MATRICIAL, aprovado em Comitê de Ética 

em Pesquisa, articulado a Pós-Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e ao Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM)/ Campus UFRJ-

Macaé Professor Aloísio Teixeira. Objetivos: discutir modos de aplicação da Grounded Theory na compreensão do 

estilo de vida dos ribeirinhos de Macaé, a partir dos estudos dos pós-graduandos, bolsistas de iniciação científica e 

estagiários de pesquisa. Referencial Teórico-Metodológico: pauta-se no Interacionismo Simbólico, que tem sido 

aplicado com êxito na enfermagem. No que tange ao referencial metodológico, neste recorte, tem-se a parte qualitativa 

à luz da Grounded Theory. Resultados: o processo de construção cíclica da Grounded Theory, na articulação com o 

modelo paradigmático da vertente Straussiana, permite visualizar nexos simbólicos que revelam situação de altíssima 

vulnerabilidade da população ribeirinha em Macaé, haja vista aspectos como: violência, bolsões de pobreza, falta de 

pertencimentos coletivos, dentre outras mazelas; ou seja, questões que desestimulam na relação positiva com o meio 

ambiente, pois compromete a interação e a consciência cidadã autônoma. Considerações-finais: a Grounded Theory 

tem possibilitado construtos próprios, pós-abissais, que emergem das significações das pessoas, revelando seus 

modos de ser não baseados em estereótipos. Portanto, aplicar uma metodologia qualitativa junto a população 

ribeirinha assinala peculiaridades teóricas, que vão além das conceituações assentadas apenas nos registros sobre 

“Comunidades Tradicionais”, implicando em possibilidades de compreensão fundadas em percepções mais cabíveis 

ao perfil local, podendo apoiar na formulação de linhas de cuidado mais profícuas e efetivas voltadas a saúde integral 

das pessoas. 

 

Descritores: Saúde, Enfermagem, Ecologia. 

 

1 - Professora Associada da UFRJ; 2 - Bolsista de Iniciação Científica da UFRJ - estudante de graduação Campus 

UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira; 3 - Bolsista de Iniciação Científica da UFRJ - estudante de graduação do 

Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira; 4 - Estagiário de Pesquisa da UFRJ - estudante de graduação 

Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira; 5 - Estagiária de Pesquisa da UFRJ - estudante de graduação 

Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira; 6 - Estagiária de Pesquisa da UFRJ - estudante de graduação 

Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira. 
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A QUALIDADE E SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER NO PARTO E NASCIMENTO 

 

1 - Lorrany Barbosa de Paula; 2 - Adriana Lenho de Figueiredo Pereira 

 

Introdução: A cultura de segurança é definida como o produto de valores individuais, grupais, atitudes, habilidades e 

comportamentos, que determinam o compromisso, estilo e proficiência de uma organização saudável e segura. A 

avaliação da cultura de segurança do paciente em organizações de saúde desempenha um papel fundamental na 

promoção de cuidados seguros. Nessa perspectiva, os profissionais de saúde têm sido motivados a avaliar a cultura 

de segurança, visando entender o que as equipes pensam e agem em relação à segurança do paciente, sobretudo 

aos cuidados que são realmente nocivos e não apenas aos cuidados que estão abaixo do padrão esperado. Objetivo: 

Descrever os cuidados realizadas pelas enfermeiras para promover a qualidade e segurança da assistência no parto 

e nascimento. Metodologia: Este é um recorte do estudo misto convergente de Iniciação Científica, que foi conduzido 

em duas maternidades públicas no município do Rio de Janeiro. Pesquisa Qualitativa, do tipo descritiva, que utilizou 

entrevistas semiestruturadas com enfermeiras que atuam na assistência ao pré-natal e parto, entre elas enfermeiras 

generalistas, enfermeiras obstétricas e enfermeiras residentes. Para análise das entrevistas foi aplicada a Técnica de 

Análise Temática. Resultados: Dezenove enfermeiras predominantemente do sexo feminino, especialistas e que 

atuam na sala de parto foram incluídas no estudo. Na análise, as enfermeiras realizam a promoção da qualidade e 

segurança da assistência por meio de Cuidados Recomendados e Centrados na mulher, quando seguem os 

Protocolos Assistenciais e as Diretrizes Ministeriais, e prestam uma assistência livre de intervenções desnecessárias. 

Instituem a Vigilância do bem-estar Materno e Fetal por meio da verificação periódica do BCF e identificação da fase 

do trabalho de parto para condução dos cuidados específicos. Realizam a Gerência do Processo de Cuidado ao 

buscarem a boa comunicação com a equipe, prever os recursos e fazer os encaminhamentos necessários, bem como 

a Orientação à mulher e ao seu acompanhante sobre as condutas adotadas e as posições para o parto, a fim de 

possibilitá-la exercer suas preferências e escolhas. Conclusão: Para prestar uma assistência de qualidade e segura, 

as enfermeiras realizam cuidados pautados nas recomendações técnicas, centrados na mulher e vigilantes do bem-

estar materno e fetal; gerenciam o processo de cuidado e orientam sobre o parto e a assistência prestada. 

 

Descritores: Qualidade da assistência à saúde; Segurança do Paciente; Enfermagem obstétrica. 

 

1 - Estudante de graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ; 2 - Enfermeira. Doutor em Enfermagem. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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COMO ESTÁ O SONO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO? 

 

1 - Fernanda Dolores Pinto; 2 -  Aline Ramos Velasco;  3 - Renata da Silva Hanzelmann;  4 - Érika Almeida Alves 

Pereira Enfermeira ; 5 - Mhariza Teixeira Gomes Araújo; 6 - Joanir Pereira Passos. 

 

Atualmente, vivemos em uma sociedade conectada 24 horas, com novas tecnologias de informação, de comunicação 

e de trabalho. E o trabalhador de enfermagem não se esquiva a esta organização, alterando o seu ritmo circadiano, 

consequentemente o seu ciclo vigília-sono e impulsionando ao estresse ocupacional, que é uma epidemia. Objetivo: 

avaliar a qualidade do sono dos trabalhadores de enfermagem em centro cirúrgico. Trata-se de um estudo, em 

andamento, de natureza transversal e descritiva, com abordagem quantitativa. O local do estudo será o centro cirúrgico 

de um hospital público federal de grande porte. A população será constituída por trabalhadores de enfermagem lotados 

no setor. Na coleta de dados serão aplicados instrumentos que permitam caracterizar o perfil sociodemográfico e 

laboral dos participantes; e também de avaliar o índice de qualidade do sono. Os dados serão apresentados através 

de tabelas e gráficos e analisados mediante estatística descritiva e analítica. Os aspectos éticos serão observados de 

acordo com estabelecido na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Este estudo é relevante, pois, 

ao se conhecer a qualidade do sono, pode-se propor medidas com vistas ao bem-estar biopsicossocial desses 

trabalhadores. 

 

Descritores: ENFERMAGEM; TRANSTORNOS DO SONO-VÍGILIA; SONO. 

 

1 - Enfermeira e Técnica de Enfermagem. Especialista em Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização e 

Sala de Recuperação Anestésica; Especialista em Instrumentação Cirúrgica Oncológica pelo INCA; 2 - Enfermeira. 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências. Universidade Federal de Estado do Rio 

de Janeiro - UNIRIO. E-mail: aline4ramos@gmail.com; 3 - Enfermeira. Doutora em Ciências. Professora da 

Faculdade de Enfermagem. UNIABEU Centro Universitário. E-mail: profa.hanzelmann@gmail.com; 4 - Doutoranda 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências. Universidade Federal de Estado do Rio de Janeiro 

– UNIRIO; 5 - Enfermeira. Especialista em Saúde Mental. Professora da Universidade Estácio de Sá; 6 - Enfermeira. 

Professora Titular do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. 

Docente dos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem e em Enfermagem e Biociências. Universidade Federal 

de Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. 
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UNIVERSIDADES PROMOTORAS DA SAÚDE:O AMBIENTE ACADÊMICO COMO ESPAÇO DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

 

1-Adriana da Silva Santiago;2-Vera Maria Sabóia 

 

Objetivo:O presente estudo tem como objetivo geral elaborar uma proposta de  promoção da saúde com estudantes 

de graduação, baseados no movimento das Universidades Promotoras da Saúde. Método: Estudo de natureza 

qualitativa, com abordagem participativa sobre o fortalecimento de ações de promoção da saúde com estudantes de 

graduação. Como referencial teórico, pretende-se realizar uma imersão na Teoria de Paulo Freire, com 

aprofundamentos conceituais vinculados à prática dialógica e reflexiva, que estimule o pensar criativo e inovador. O 

cenário será uma Universidade Federal localizada no Estado do Rio de Janeiro. Os participantes serão estudantes de 

graduação de quarto e nono períodos das áreas de saúde, tecnológica e ciências sociais. Os dados serão produzidos 

por meio de pesquisa documental, Questionário Fantástico e entrevistas semi-estruturadas. A técnica de análise de 

dados será a análise do discurso coletivo. Resultados: Em construção. A tese de partida desse estudo: as ações de 

promoção da saúde devem ser fomentadas nas universidades, tendo como foco os estudantes de graduação e o seu 

entorno. Conclusão: As universidades podem tornar-se espaços sociais significativos na promoção da saúde e bem-

estar da população acadêmica. Implicações para a Enfermagem: Ações participativas de promoção da saúde com 

estudantes de graduação devem ser estimuladas no ambiente universitário, visando a melhoria do bem estar desse 

grupo populacional específico. 

 

Descritores:  Promoção da Saúde, Estudantes, Universidade 

 

1-Enfermeira.Doutoranda em Enfermagem. Universidade Federal Fluminense;2-Enfermeira.Professora Titular em 

Enfermagem. Universidade Federal Fluminense  
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A EXPERIÊNCIA DA TRIAGEM CLÍNICA E DA DOAÇÃO DE SANGUE NA PERSPECTIVA DO DOADOR 

VOLUNTÁRIO 

 

1 - Suzana da Silva Pereira; 2 - Tatiana Rodrigues de Araujo Lima; 3 -  Larissa Said Lima Costa; 4 - Stephany Couto 

Santiago; 5 - Flávia Miranda Gomes de Constantino Bandeira 

 

Uma das maiores preocupações relacionadas à segurança transfusional é a possibilidade de transmissão de infecções 

por meio do sangue. Em cumprimento à legislação vigente, os bancos realizam rotineiramente, além da triagem 

sorológica, uma pré-seleção do doador denominada triagem clínica (TC), na qual é oferecida a oportunidade de auto-

exclusão confidencial (AEC). Objetivos: Descrever a experiência da triagem clínica e da doação de sangue sob a 

perspectiva do doador. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal descritivo, com abordagem quantitativa e 

análise estatística. A coleta de dados se deu por meio de questionário autoaplicável, preenchido pelos doadores que 

compareceram ao Serviço de Hemoterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no período entre novembro de 

2016 e março de 2017. Resultados: Dos 205 entrevistados, 37,6% declararam-se doadores habituais. No entanto, 

45,4% assumiram terem doado com especial interesse em resultados de exames (HIV, sífilis e hepatites) e 83,4% 

declararam confiar plenamente nos resultados. Apenas 27,8% afirmaram conhecer locais para realizar tais exames. 

Quanto ao conhecimento acerca da transmissão de infecções por transfusão, 63,4% consideravam tal possibilidade. 

Quanto à TC, apenas 67,6% referiram ter sido questionados sobre situações de risco, e apenas 5,5% admitiram ter 

omitido riscos pessoais. Apenas 16,6% declararam ter sido oferecida a oportunidade de AEC e 4,8% optaram pela 

mesma. Conclusão: Observa-se um déficit de conhecimento acerca dos riscos de transmissão de infecções por meio 

transfusional, bem como sobre os possíveis resultados e locais para realização dos exames. Aponta-se ainda pouca 

compreensão do processo de AEC na TC, e que ainda é pequena a proporção de doadores habituais. Contribuições 

para a Enfermagem: O enfermeiro tem papel central enquanto educador na captação de novos doadores e na 

abordagem ao doador na TC, de modo a permitir uma tomada de decisão consciente pela AEC, embasada pela 

orientação adequada quanto aos fatores e situações de risco. 

 

Descritores: Enfermagem em Saúde Pública, Doadores de sangue, Triagem clínica 

 

1 - Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem/UERJ; 2 - Enfermeira. Doutora em Epidemiologia e Saúde 

Pública. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública da Faculdade de 

Enfermagem/UERJ. Enfermeira Sanitarista do Serviço de Epidemiologia do Hospital Federal dos Servidores do 

Estado (HFSE); 3 -  Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem/UERJ; 4-  Estudante de Graduação. 

Faculdade de Enfermagem/UERJ; 5 - Médica. Doutora em Ciências. Docente na Faculdade de Ciências Médicas, 

Departamento de Medicina Interna, da UERJ. Gestora do Serviço de Hemoterapia Herbert de Souza do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto(HUPE)/UERJ 
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PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA SEGURA: A ESTRUTURA DO SERVIÇO NECESSÁRIA 

SEGUNDO AS ENFERMEIRAS 

 

1 - Lorrany Barbosa de Paula; 2 - Adriana Lenho de Figueiredo Pereira 

 

Introdução: Os gestores de saúde devem proporcionar condições para a implementação do modelo de assistência 

obstétrica segundo as recomendações ministeriais. E para tal deve prover, indispensavelmente, todos os recursos 

humanos, físicos, materiais e técnicos necessários em quantidade e qualidade para execução de uma assistência 

obstétrica segura e de qualidade, livre de intervenções desnecessárias à mulher e ao feto, e consequentemente com 

maior satisfação da mulher e sua família. Objetivo: Conhecer as condições da estrutura dos serviços de saúde 

necessárias para a promoção da assistência obstétrica segura na perspectiva das enfermeiras. Metodologia: Este é 

um recorte do estudo misto convergente de Iniciação Científica, que foi conduzido em duas maternidades públicas no 

município do Rio de Janeiro. Pesquisa Qualitativa, do tipo descritiva, que utilizou entrevistas semiestruturadas com 

enfermeiras que atuam na assistência ao pré-natal e parto, entre elas enfermeiras generalistas, enfermeiras 

obstétricas e enfermeiras residentes. Para análise das entrevistas foi aplicada a Técnica de Análise de Conteúdo 

Temática. Resultados: Dezenove enfermeiras predominantemente do sexo feminino, especialistas e que atuam na 

sala de parto foram incluídas no estudo. Na análise, emergiu duas categorias temáticas, sendo elas: Qualificação 

Profissional e Recursos e Gestão de Pessoal adequados. As enfermeiras referem que a Qualificação Profissional é 

fundamental para a promoção da segurança, entendendo-se que os profissionais devem ser sensíveis às 

necessidades da mulher, competentes para o cuidado e aderentes às recomendações e aos protocolos assistenciais. 

Quanto aos recursos, elas destacam a quantidade e qualidade dos insumos para o cuidado, da ambiência do serviço 

e da gerência do trabalho e de pessoal, como a disponibilização dos protocolos institucionais, trabalho integrado da 

equipe e ações de educação permanente. Conclusão: Para as enfermeiras, os serviços de saúde da atenção obstétrica 

devem dispor de profissionais qualificados; recursos materiais, ambientais e profissionais suficientes, e adequada 

gerência do trabalho e de pessoal para possibilitar a promoção da assistência segura e qualificada à clientela. 

 

Descritores: Qualidade da assistência à saúde; Segurança do Paciente; Enfermagem obstétrica. 

 

1 - Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ; 2 - Enfermeira. Doutor em Enfermagem. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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TEMAS DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DE ENFERMAGEM PRESENTES NAS 

PUBLICAÇÕES: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NO PERÍODO 2001-2017 

 

1 - Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel; 2 - Elizabeth Teixeira; 3 - Mariana Romão Abrantes; 4 - Andressa Silva 

Pereira Xavier de Mattos; 5 - Letícia Guimarães Fassarella; 6 - Maria Lelita Xavier. 

 

Objetivos: Identificar as publicações científicas que relacionem a formação do enfermeiro e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN); Analisar as temáticas presentes nos estudos à luz das DCN da Enfermagem. Metodologia: Trata-se 

de estudo bibliométrico, exploratório, descritivo, em que se buscou quantificar a elaboração e propagação da 

informação científica sobre a formação do enfermeiro com base nas DCN de Enfermagem. No período de dezembro 

de 2017 a fevereiro de 2018, foi realizada a coleta de dados nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), de Enfermagem (BDEnf) e na Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO).Utilizou-se como palavras-chave: enfermagem AND “Diretrizes Curriculares Nacionais”; enfermagem AND 

“Diretrizes Curriculares”; enferm$ AND “Diretrizes Curriculares Nacionais”; enferm$ AND “Diretrizes Curriculares”. Dos 

629 artigos identificados, foram selecionados 104. Para análise dos dados, empregou-se a estatística descritiva 

simples, com auxílio do software Microsoft Excel® 2013. Resultados: Foram identificados dois blocos significativos de 

temas: 14 diretamente expressos nas DCN-Enfermagem e um relacionado a adequação e implantação das DCN nos 

cursos. Das 15 temáticas em foco, emergiram três conjuntos de categorias. A primeira reúne três temas mais 

contemplados A segunda categoria reúne outros três temas, considerados parcialmente contemplados, 

correspondendo a 25% das publicações. A terceira reúne nove temas, considerados os menos contemplados, 

representando 35% das publicações. Dentre os quatro conteúdos essenciais expressos nas DCN, um deles - 

Fundamentos de Enfermagem – não foi identificado em nenhum dos artigos. Conclusão: A produção científica 

mostrou-se de interesse contínuo, com verificação de que há menos temas mais contemplados e mais temas menos 

contemplados, o que requer atenção dos grupos de pesquisa em educação em enfermagem. Contribuições para a 

enfermagem: São direcionadas aos coordenadores de curso, bem como pesquisadores, com vistas a fomentar 

reflexões sobre a formação do enfermeiro e a necessidade de maior produção de estudos neste campo. 

 

Descritores: Enfermagem; Legislação; Educação em Enfermagem 

 

1 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Enfermeira. Doutora. 

Universidade do Estado do Amazonas; 3 - Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro; 4 - Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro; 5 - Estudante de Graduação. Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro; 6 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA DE CRIANÇAS SUBMETIDAS À CIRURGIA: REVISÃO DE LITERATURA 

 

1- Rosangela Aparecida Bastos Dias; 2- Isabel Cristina dos Santos Oliveira 

 

Introdução: Ansiedade, medo e ideias pré-concebidas, resultam de uma experiência traumática da criança e de sua 

família no perioperatório, fato esse evidenciado em alguns estudos nacionais e internacionais de enfermagem. Essa 

experiência cirúrgica negativa pode trazer efeitos psicológicos persistentes refletindo nas experiências atuais da 

criança e de sua família sendo importante a participação da família em todo processo cirúrgico. O objetivo do estudo 

é analisar a produção científica nacional e internacional de enfermagem sobre a participação da família de crianças 

submetidas à cirurgia. Método: O estudo é uma revisão de literatura utilizando os descritores: criança hospitalizada, 

enfermagem pediátrica, centros cirúrgicos, enfermagem perioperatória, cirurgia geral, família, assistência no período 

perioperatório e período perioperatório. Os descritores foram conjugados em pares, nas línguas portuguesa, inglesa 

e espanhola. Realizada a busca eletrônica na base de dados CINAHL, LILACS, MEDLINE e Portal CAPES com recorte 

temporal de 2002 a 2017. Os critérios de inclusão foram artigos de pesquisa, revisões, dissertações e teses e 

publicações com pelo menos um autor enfermeiro e os de exclusão: publicações não disponíveis na íntegra, relatos 

de experiência, pesquisas histórica e documental, editoriais, dissertações e teses publicadas como artigos e estudos 

duplicados. Resultados: Foram selecionados 27 estudos, sendo 12 qualitativos, 08 quantitativos, 03 quanti-

qualitativos, 01 teórico, 02 metodológicos, e 01 revisão sistemática. Destes, 16 nacionais e 11 internacionais. 

Observou-se ao final desta revisão, que apenas 05 desses estudos enfocavam a família da criança, e somente 01 

abordou o acompanhamento dos pais ou cuidador principal na indução anestésica e na recuperação pós-operatória. 

Aspecto que vem a corroborar, frente a essa lacuna evidenciada e o número reduzido de estudos nesse recorte 

temporal. Conclusão: Existe a necessidade de um conhecimento mais aprofundado e a elaboração de mais estudos 

acerca da temática que enfatizem a presença do familiar/acompanhante no perioperatório. 

 

Descritores: Criança, Família, Enfermagem Pediátrica 

 

1 -Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Membro do Grupo de Pesquisa - Saúde da Criança/Cenário Hospitalar; 2 - Doutora em 

Enfermagem. Professora Titular do Departamento  de Enfermagem Médico - Cirúrgica da Escola de Enfermagem 

Ana Nery/Universidade Federal  do Rio de Janeiro. Lider do Grupo de Pesquisa - Saúde da Criança/Cenário 

Hospitalar e Membro/Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente 

da Escola de Enfermagem Ana Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE NA INTEGRIDADE DA PELE 

 

1 - Andressa Leal do Nascimento Reis; 2 - Alexandra Schmitt Rasche; 3 - Ana Beatriz Carneiro e Silva; 4 - Ana 

Cláudia Rodrigues; 5 - Ana Rosa de Souza Pontes; 6 - Arthur Fidelis da Felicidade  

 

Objetivos: Identificar as produções científicas que tratam do tema segurança do paciente em relação à integridade da 

pele no Brasil e Analisar a partir dos achados a atuação do enfermeiro e os cuidados de enfermagem na preservação 

da integridade da pele na garantia de segurança do paciente. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

metodologia integrativa. Questão de pesquisa: “Qual atuação do enfermeiro na prevenção de lesões de pele e na 

garantia da segurança do paciente na realidade brasileira?” A coleta de dados foi realizada no mês de junho de 2018, 

por meio da base de dados BVS, através dos descritores: Enfermagem, Lesão por Pressão e Segurança do Paciente. 

Critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 10 anos e publicados na íntegra e que respondiam a questão de 

pesquisa. Resultados: Foram encontrados 2849 artigos e selecionados 17 artigos que atendiam a questão de 

pesquisa, sendo 08 artigos publicados a partir de 2016, acredita-se incrementado pelo decreto 529/2013 do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e 14 que utilizaram metodologia quantitativa buscando estabelecer taxas 

de incidência e, tendências para redução de riscos e diagnósticos de enfermagem. Destaca-se que 15 artigos 

abordaram a utilização da Escala de Braden como método avaliativo e preventivo na prevenção de lesões. Conclusão: 

Lesões por pressão são, em sua maioria, eventos evitáveis, desta forma propor medidas que reduzam riscos, 

conceituar e organizar as questões relacionadas à segurança do paciente é papel da equipe de enfermagem e deve 

ser reforçado para que haja o manejo correto da assistência. Contribuições: Na manutenção da integridade da pele a 

atuação da equipe de enfermagem é considerada peça chave para garantia da segurança do paciente. 

 

Descritores: Enfermagem, Lesão por Pressão, Segurança do Paciente 

 

1- Estudante de graduação. Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ; 2 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. 

Professora Adjunto da Escola de Enfermagem Anna Nery - Departamento de Metodologia - UFRJ; 3 - Estudante de 

graduação. Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ; 4 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem Anna 

Nery - UFRJ; 5 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ; 6 - Estudante de graduação. 

Escola de Enfermagem Anna Nery 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA DE PACIENTES PORTADORES DE ESPINHA BÍFIDA 

 

1-Yara Waléria Lopes de Brito da Cruz; 2-Bruno Mauricio Santos da Silva; 3-Lílian Maria de Oliveira Faria; 4-Thiago 

Manchester de Mello; 5-Fabio Da Silva de Azevedo Fortes; 6-Wilian Rodrigues Lannes 

 

Objetivo: O presente trabalho tem objetivo de identificar o papel do enfermeiro na assistência de pacientes e familiares 

de pacientes portadores de espinha bífida. Metodologia: O estudo é uma pesquisa com abordagem bibliográfica, 

realizada entre março e agosto 2018 por meio eletrônico na Biblioteca Virtual Saúde com as bases de dados Lilacs, 

Bdenf, utilizando descritores: mielomeningocele; cuidados de enfermagem; saúde da criança, gerando 21 trabalhos, 

foram selecionados 6, utilizando o critério língua portuguesa. Também foi realizada pesquisa com combinação das 

palavras: apoio social e enfermagem educador, resultando 51 estudos, excluídos os  repetidos e os voltados ao 

cuidado de outra morbidade,  incluídos apenas os de publicação a partir de 2008, resultou total de 22 trabalhos, 

formada a amostra final com 28, gerando as categorias: Obstáculos de familiares de crianças portadoras de 

mielomeningocele; O papel da enfermagem junto à criança com mielomeningocele  e seu familiar. Resultados: Foi 

evidenciado que o diagnóstico de uma criança com espinha bífida acarreta transtornos aos familiares, além de 

dificuldades no cuidado e obstáculo financeiro inesperado, também auto comprometimento físico, social e mental. 

Alguns trabalhos citam ações de orientação desde a higiene ao empoderamento. A enfermagem apresenta visão 

ampla, com assistência à criança e o exercício de educador dos familiares garantindo comprometimento e adesão ao 

tratamento e possibilite o enfrentamento desta situação. Conclusão: A enfermagem contribui no acompanhamento das 

crianças com espinha bífida de forma contínua, principalmente através de assistência a seus familiares. Atuando em 

equipe multiprofissional, com plano terapêutico, oferecendo suporte assistencial com esclarecimento sobre a doença 

e tratamento para que possa ser vislumbrada uma forma de individualizar o atendimento. Implicações para a prática 

profissional: Como doença de caráter crônico, a busca de novos conhecimentos científicos deve ser acompanhada de 

processos de enfermagem que contribuam para a qualidade e dignidade de vida do paciente e familiar. 

 

Descritores: Disrafismo Espinal, Cuidados de enfermagem, Mielomeningocele 

 

1-Estudante de Graduação. Graduação Enfermagem; 2-Estudante de Graduação. Graduação Enfermagem; 3- 

Docente. Farmacêutica; 4- Docente. Biólogo; 5- Docente. Enfermeiro; 6-Docente. Enfermeiro. 
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ESTILO DE VIDA E SAÚDE DE DOCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UFF 

 

1-Eleinne Felix Amim; 2- Donizete Vago Daher 

 

A Organização Mundial da Saúde define Estilo de Vida como o “conjunto de hábitos e costumes que influenciados, 

modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização”. Paralelo a esse conceito Czeresnia 

e Freitas (2009) caracterizam a promoção da saúde pelo trinômio integralidade saúde-doença-cuidado. Dessa forma, 

o presente estudo tem como objetivo: identificar o estilo de vida e saúde de docentes do curso de pós graduação em 

Enfermagem. Metodologia: é um estudo qualitativo, descritivo, tendo sua amostra os docentes do curso de pós-

graduação em Enfermagem da Escola de Afonso Costa/UFF. A coleta de dados está sendo feita por meio de um 

questionário online, disponibilizado através do Google Group, onde os docentes responderão perguntas baseadas na 

adaptação do Questionário Fantástico, que analisa estilos de vida. Serão analisadas as respostas de acordo com cada 

item do questionário, onde o acrônimo FANTASTIC representa questões que influenciam no estilo de vida, realizando 

diagnóstico e caracterização do perfil sócio-laboral. Resultados: O levantamento inicial realizado e os dados indicam 

que os professores adotam um estilo de vida que gera comprometimento de leve a moderado em sua vida pessoal e 

profissional. As ações de promoção a saúde são, ainda, pouco acessadas e valorizadas. Há um número discreto de 

estudos e ações de promoção da saúde voltadas para os discentes, seja na área da saúde mental ou a luz das 

diretrizes das Universidades Promotoras da Saúde, enquanto para os docentes ainda são poucos estudados e 

trabalhados. Conclusão: Há indícios da necessidade de criação de políticas públicas de saúde que visem a promoção 

à saúde no ambiente universitário e a produção de estudos acerca das alterações de saúde nos docentes e suas 

repercussões no estilo de vida. Contribuições para enfermagem: esse estudo será fonte para futuras pesquisas e 

contribuição científica para aprimoramento de ações de promoção voltadas para esse grupo.   

 

Descritores: Estilo de vida, Promoção da saúde, Docentes 

 

1- Enfermeira Sanitarista. Mestranda em Ciências do Cuidado UFF; 2- Pós Doutorado em  Enfermagem Professora 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa UFF 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA FARMACOTERAPIA DO IDOSO 

 

1-Yara Waléria Lopes de Brito da Cruz; 2- Andressa Gabriele Lourenço de Araújo; 3-Lílian Maria de Oliveira Faria; 4-

Fabio da Silva de Azevedo Fortes 

 

Objetivo: O presente trabalho objetiva destacar a participação do exercício da enfermagem relacionada ao cuidado 

com o idoso polimedicamentado. Metodologia: É uma pesquisa qualitativa com abordagem bibliográfica, realizada 

através de busca de artigos por meio eletrônico (Biblioteca Virtual da Saúde), utilizando produções a partir de 2013, o 

que resultou em 448 trabalhos, sendo utilizados como descritores específicos: Tratamento farmacológico, Idoso e 

Cuidados de enfermagem. Resultados: O profissional de enfermagem tem importante papel relacionado a abordagem 

educativa ao cliente, principalmente por meio de promoção e incentivo ao uso racional dos medicamentos, 

favorecendo a adesão ao tratamento. A medida educativa objetiva propiciar o autocuidado e empoderamento do 

cliente, fornecendo aos idosos instrumentos que auxiliem, por exemplo, ao esclarecimento da posologia, a 

apresentação de medidas que impeçam o esquecimento da tomada da dose, ao incentivo do uso de caixas para 

acondicionamento dos medicamentos, ao estímulo do plano de medicação diária e ficha de controle de medicações. 

Da mesma forma, permite investigar diretamente as causas do uso de multimedicamentos, favorecendo a intervenção 

educativa e elucidação de quaisquer dúvidas que possam surgir no decorrer do processo deste cuidado. Conclusão: 

A atenção com a saúde do idoso deve utilizar estratégias de educação cliente/paciente que visem à detecção e 

prevenção de problemas relacionados ao uso de medicamentos, que podem representar potencial risco e impactos 

negativos a saúde. A promoção do uso racional dos fármacos, estimulando o empoderamento e o envelhecimento 

com qualidade de vida é parte integrante do cuidado de enfermagem com o idoso polimedicamentado. 

 

Descritores: Tratamento farmacológico, Idoso, Cuidados de enfermagem 

 

1-Estudante de graduação. Enfermagem; 2- Estudante de graduação. Enfermagem; 3-Docente. Farmacêutico; 4- 

Docente. Enfermeiro. 
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PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO 

ESTADO DE RIO DE JANEIRO 

 

1 - Lindsay Ibacache Barrenechea; 2 - Angela Maria La Cava; 3 - Otilia Pimenta Azevedo 

 

OBJETIVO: Descrever o perfil clínico epidemiológico de menores de 18 anos vítimas de violência sexual, notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no Estado de Rio de Janeiro, no período 2009-2015. MÉTODO: 

Estudo de abordagem quantitativa, descritivo, tipo corte transversal, cujos dados foram obtidos no Banco de Dados 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, módulo Violência da Secretaria de Estado de Saúde - Rio de 

Janeiro, extraídos das fichas utilizadas pelo banco. As variáveis pesquisadas foram: características biológicas e sócio-

demográficas da vítima, características da violência sexual e do provável autor da agressão. A análise foi realizada 

através do Tabwin 4.2. RESULTADOS: Foram notificados 38.959 casos de violência contra menores de 18 anos. 

Deste total, 13.73% se referem à violência sexual. As vítimas do sexo feminino representam 82,11% das notificações, 

sendo que a maior incidência se deu na faixa etária de 10-17 anos (55,72%). No sexo masculino, a maior incidência 

ocorreu entre 5-9 anos (37,99%). O tipo de violência mais frequente foi estupro com um único agressor de sexo 

masculino. CONCLUSÃO: Destaca-se a importância do enfrentamento para  redução de tais eventos, bem como de 

ações educativas que contribuam para o aumento dos fatores protetivos. Contribuições para enfermagem: divulgar e 

instrumentalizar os profissionais, visando à realização de ações preventivas eficazes, que otimizem o cuidado de 

enfermagem e contribuir para a divulgação do conhecimento junto às instituições de assistência, ensino e pesquisa. 

 

Descritores: violência sexual, criança, perfil epidemiológico. 

 

1 - Enfermeira. Graduada. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - UNIRIO; 2 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. 

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto -UNIRIO; 3 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Hoapital Federal dos 

Servidores do Estado.  
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O USO DO POLVO E SEUS BENEFÍCIOS AO PREMATURO NA UNIDADE NEONATAL: ANÁLISE DE MÍDIA 

 

1- Ana Carolina Fratane Siqueira; 2 - Camila Camacho Ribeiro; 3 - Carla Cristina Ramos Fernandes; 4 - Laura 

Johanson da Silva; 5- Lindsay Ibacache Barrenechea; 6- Paula Raiany Oliveira Barbosa 

 

Introdução: Na atualidade, tem sido disseminado nas Unidades Neonatais o uso do polvo em bebês prematuros, 

mediada também pela forte divulgação na mídia eletrônica. Diante disso, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica 

em agosto deste ano desaconselhando o uso do polvo como instrumento terapêutico, mas assumindo a possibilidade 

de ser usado como recurso lúdico ou de posturação. Objetivo: Evidenciar os argumentos contidos nas notícias 

veiculadas na mídia eletrônica sobre o uso de polvos (“octupus”) nas Unidades Neonatais. Método: Estudo de 

abordagem qualitativa, do tipo pesquisa documental. Foram analisadas 18 notícias eletrônicas, quanto ao uso do 

polvo, os resultados e o tipo de argumentação. Aspectos Éticos: Dispensa submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Resultados: A reprodução da sensação de contato com o cordão umbilical, sensação de acolhimento, proteção, padrão 

comportamental de calma e melhora dos sinais vitais foram algumas justificativas para a utilização do polvo na UTI 

Neonatal. Analisando os argumentos mais frequentes, foram identificados argumentos baseados no consenso, de 

autoridade e de competência linguística. Conclusão: As notícias eletrônicas inicialmente foram apelativas e 

ressaltaram os benefícios sobre o uso dos polvos em Unidades Neonatais. Entretanto, a nota técnica do Ministério da 

Saúde ressaltou a insustentabilidade da prática em evidências científicas e não orientou seu uso como instrumento 

terapêutico tendo em vista que o Método Canguru proporciona ao bebê e sua mãe as melhores experiências sensoriais 

e afetivas. Implicações para Enfermagem: O uso de instrumentos terapêuticos na assistência evidencia uma forma 

diferenciada de atuação do enfermeiro. O conhecimento de enfermagem deve acompanhar os progressos 

tecnológicos para proporcionar diferentes formas de assistência ao paciente. Os avanços na maneira de cuidar 

permitem uma atuação mais qualificada, crítica e humanizada do enfermeiro. 

 

Descritores: Prematuro, Brinquedo, Imprensa. 

 

1- Enfermeira. Pós-graduanda. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. 2 - Enfermeira. Pós-graduanda. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro. 3 - Enfermeira. Pós-graduanda. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. 4 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 5 - Enfermeira. Pós-graduanda. Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 6 - Enfermeira. Pós-graduanda. Escola de Enfermagem 

Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
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ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO RESGATE AEROMÉDICO 

 

1- Fernando Albuquerque; 2- Maria Mariana Lacerda de Oliveira; 3- Rafaela de Almeida Dias; 4- Alon Rocha da 

Silva; 5- Isabel de Almeida Fonseca; 6- Paula Cristina da Silva Cavalcanti. 

 

O transporte aeromédico é uma modalidade de deslocamento utilizado no resgate de enfermos crítico. Sua origem 

advém das experiências principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde os feridos eram transportados por modais 

aéreos. Objetivo: compreender a atuação da enfermagem no resgate aeromédico. O método escolhido foi a revisão 

integrativa da literatura, utilizando a metodologia PICO (participantes, intervenção, contexto e resultados). A coleta de 

dados foi realizada no segundo semestre de 2018, onde foram realizadas buscas na biblioteca virtual de saúde, sendo 

encontrados com as palavras-chave: “Cuidados de enfermagem” “and” “Transporte aéreo” “and” “Enfermagem”,105 

artigos. A aplicação do critério de inclusão, artigos com publicações completas, gerou o retorno de 30 publicações. Os 

de exclusão foram artigos repetidos e sem aderência ao tema. Foram, então, selecionadas 10 publicações que 

apresentaram aderência ao objetivo estudado. Os resultados encontrados enfatizam que o enfermeiro de bordo 

necessita de qualificação especifica, além de compreender sua atuação na gerência, dos recursos necessários no 

avião ou helicóptero, precisa conhecer as necessidades do cliente que irá assistir durante o transporte, ter 

conhecimento do voo, realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, com habilidade e conhecimento 

técnico, comunicação e espírito de equipe. Conclui-se que existem uma lacuna no conhecimento em decorrência das 

poucas referências relacionadas à atuação da equipe de enfermagem no resgate aeromédico e que é de suma 

importância a assistência qualificada e sistematizada, com objetivo de promover a segurança do paciente no 

transporte, a sua reabilitação, e a preservação da vida.  

 

Descritores: Cuidados de enfermagem, Transporte aéreo, Enfermagem 

 

1- Militar da Academia das Agulhas Negra. Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 9º período da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 2-. Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 9º período da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 3- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 4- Enfermeiro. Especialista em Paciente Crítico. Docente da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 5- Mestre em Enfermagem. Coordenadora e docente do Curso 

de Enfermagem. Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 6- Enfermeira. Doutora em enfermagem. 

Docente da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ.  
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A ADMISSÃO DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: FORMAÇÃO PERMANENTE PARA O 

MELHOR AGIR 

 

1 - Patrícia Veras Neves de Oliveira; 2 - Geilsa Soraia Cavalcanti Valente; 3 - Cláudia Maria Messias; 4 - Sonia Maria 

Silva Ferreira  

 

O ingresso do enfermeiro numa UTI muitas vezes baseia-se na sua formação generalista e dificuldades na sua 

alocação, o descaso com sua experiência profissional e especialização podem gerar transtornos, porém a formação 

permanente pode instrumentalizá-lo neste processo. Objetivos: descrever a admissão do enfermeiro na terapia 

intensiva; identificar os aspectos que influenciam nesta formação no contexto de sua admissão e pós-admissão na 

terapia intensiva; e analisar a formação permanente dos enfermeiros no contexto de sua admissão e pós-admissão 

na terapia intensiva. Metodologia: pesquisa qualitativa, descritiva, estudo de caso, análise de conteúdo, referencial 

teórico Schön, organizado conforme o Ciclo da Reflexividade. É um recorte de uma dissertação de mestrado, sob 

aprovação do Comitê de Ética nº 1409250/2016. Foram entrevistas semiestruturadas a 20 enfermeiros de uma UTI 

adulto de um hospital de ensino do Rio de Janeiro, entre abril e junho/2016. Resultados: O enfermeiro reflete sobre 

seu conhecimento e é atravessado pela invisibilidade do treinamento admissional, configurando a categoria “O 

enfermeiro rumo ao aprendizado prático reflexivo”; parte-se então para o “Entendendo a performance do outro” donde 

o enfermeiro observa, pede ajuda e reproduz atos, os quais vão gerar reflexões sobre sua reflexão-na-ação, e num 

momento de amadurecimento pós-admissional, reporta o “Desenvolvendo o talento artístico profissional como líder da 

enfermagem”. Conclusão: o conhecimento prévio do enfermeiro foi tangível para seus primeiros momentos nesse novo 

contexto de trabalho, para enfermagem implica na sua motivação para busca de novos conhecimentos a fim de exercer 

seu papel de líder de uma equipe.  

 

Descritores: Admissão e escalonamento de pessoal, Conhecimento, Cuidados Críticos 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa/UFF. Enfermeira líder do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ; 2 - Enfermeira. PhD pela Escola 

Superior de Enfermagem do Porto/Portugal; Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna 

Nery/UFRJ; Professora Associada I do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da 

EEAAC/UFF. Niterói/RJ. Membro do Núcleo de Pesquisa Trabalho, Saúde e Educação; 3 - Enfermeira. PhD pela 

Universidade Federal Fluminense/UFF; Doutora pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, Membro do Núcleo 

de Pesquisa Trabalho, Saúde e Educação; 4 - Enfermeira chefe da Neurocirurgia do Hospital Municipal Salgado 

Filho. Membro do Núcleo de Pesquisa Trabalho, Saúde e Educação. 
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QUALIDADE E SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA EM PEDIATRIA - MANEJO DA TERAPIA INTRAVENOSA EM 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA  

 

1- Juliana Ferreira Condeixa da Costa; 2- Luane Santiago Gomes da Silva; 3- Angela Maria La Cava 

 

 Objetivos: identificar a estrutura utilizada pelos profissionais de saúde das Unidades de Terapia Intensiva neonatal e 

pediátrica para manejo de boas práticas relacionadas à Terapia Intravenosa visando à qualidade e segurança; analisar 

a conformidade da estrutura utilizada pelos profissionais de saúde nas Unidades de Terapia Intensiva neonatal e 

pediátrica para o manejo de boas práticas relacionadas à Terapia Intravenosa, segundo as legislações pertinentes à 

qualidade e segurança.  Métodos: pesquisa qualitativa, descritiva; para produção de dados foi utilizada a observação 

não participante, de itens como recursos físicos, organizacionais e humanos para manejo da Terapia Intravenosa. 

Obteve-se aprovação ética. Resultados: Verificou-se que o cenário apresenta conformidade parcial, quanto às 

principais legislações que regem o manejo de boas práticas em Terapia Intravenosa; evidenciou-se a necessidade de 

adequação do preparo de soluções parenterais, cuja diretriz é que seja realizada por enfermeiros; avaliação prévia de 

incompatibilidades e interações medicamentosas por parte do farmacêutico; adoção de um manual de normas e 

rotinas técnicas para escolha de acessos venosos e; maior ênfase na adoção dos certos para administração segura 

de medicamentos. Conclusão: A intervenção efetiva na prevenção de possíveis erros no preparo e administração de 

medicamentos em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica se faz essencial para o fortalecimento de uma 

assistência livre de erros evitáveis e mudança de comportamento, com vistas à segurança do paciente. Contribuições 

para a enfermagem: O enriquecimento do saber teórico-prático possibilita a reflexão acerca dos problemas. Esta 

pesquisa permitiu a análise e maior conhecimento das práticas no manejo da terapia intravenosa nas unidades de 

terapia intensiva neonatal e pediátrica, servindo como instrumento de tomada de decisões e melhoria no planejamento 

da assistência de enfermagem. Descritores: Boas Práticas; Terapia Intravenosa; UTI Pediátrica e Neonatal. 

 

Descritores:  Boas Práticas; Terapia Intravenosa; UTI Pediátrica e Neonatal 

 

1- Enfermeira. Residência em Enfermagem Médico-Cirúrgica da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro/UNIRIO; 2 - Enfermeira. Residência em Enfermagem Médico-Cirúrgica da UNIRIO; 3 - Enfermeira. 

Professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO 
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REFLEXÕES SOBRE O SABER DA ENFERMAGEM CONSIDERANDO A  MODERNIDADE LÍQUIDA. 

 

1- Kenia Oliveira Barbosa da Hora; 2- Gláucia Valente Valadares 

 

Objetivo: discutir o saber da enfermagem mediante os desafios relacionados a modernidade líquida na relação com o 

cuidado. Método: reflexão teórica articulando-se conceitos sobre a modernidade líquida, saber de enfermagem e 

cuidado. Resultados: Na liquidez da vida atual percebe-se uma crise paradigmática importante. A modernidade líquida 

encerra hábitos efêmeros e escolhas fluidas que, sobretudo, tem significados e significantes modulados e modificados 

a cada fração de segundo. Há uma perceptível crise de sentido, que é, ao mesmo tempo, pessoal e coletiva. As 

relações virtuais quantificaram amizades, percepções de pertencimentos, impactando na autoestima das pessoas. No 

mundo líquido coexistem várias profissões, especialmente, na saúde. A enfermagem pauta-se no saber do qual o 

cuidado é eixo epistemológico, logo tem a finalidade de aliviar o sofrimento humano, manter a dignidade e promover 

meios para lidar com as crises e as escolhas frente as experiências no processo de viver. Atualmente, com tanta 

liquidez de relações, o cuidado precisa focar amiúde na subjetividade do ser, na valorização da integralidade do 

humano, haja vista corpo, mente e espírito. Todos os participes afetam e são afetados pelo cuidado, não obstante, 

também, pensando na lógica do cuidado de si. O homem na modernidade líquida ainda remete a identidade do cuidado 

estereotipada pela medicalização, ou seja, pautada no paradigma dominante. Embora haja movimentos de 

contrariedade, o poder do mecanicismo, do determinismo e do biologicismo prevalece. Considerações finais: é preciso 

reiterar o saber da enfermagem à luz de abordagens inovadoras, criativas, produtoras de sentido, numa lógica pós-

abissal. Logo, que abarque o diálogo do disciplinar com o interdisciplinar em prol da ecologia de saberes. Portanto, de 

fato, o protagonista é o momento intercessor (arte) de encontro no cuidado, que envolve o ser a ser cuidado e os 

profissionais da saúde, indubitavelmente, de maneira muito diferenciada, a enfermagem. 

 

Descritores: Cuidado, Enfermagem, Modernidade líquida 

 

1- Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela EEAN – RJ. Pós-graduada em Terapia Intensiva e Pediatria e 

Neonatologia e Oncologia; 2 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Associada do Departamento de 

Fundamentos do Cuidado de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Campus Macaé) e 

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 EM ADOLESCENTES NA BAIXADA FLUMINENSE-RJ: 

PERFIL SOCIAL E SOROPOSITIVIDADE NOS ANOS DE 2003 E 2013 

 

1- Cristiane Conceição das Chagas Franco; 2-  Alessandra Januário Giesteira; 3- Dennis de Carvalho Ferreira; 4- 

Mauro Romero Leal Passos; 5- Hercília Regina do Amaral Montenegro; 6- Guilherme Ferreira de Souza 

 

Introdução: Tendo em vista que na adolescência os indivíduos, normalmente, possuem suas primeiras experiências 

sexuais e podem ter um conhecimento limitado no que tange a proteção, podem estar vulneráveis a aquisição de 

Infecção Sexualmente Transmissível e/ou HIV. Objetivo: Comparar o perfil de procura por testagem sorológica anti-

HIV, práticas sexuais e alguns aspectos demográficos entre os anos de 2003 e 2013 de adolescentes atendidos em 

um Centro de Testagem Anônima (CTA) em Nova Iguaçu/RJ. Métodos: Estudo retrospectivo e comparativo que 

analisou dados de formulários de atendimento de um CTA dos anos de 2003 e 2013. Resultados: Nos anos de 2003 

e 2013 foram atendidos 558 e 110 adolescentes, respectivamente. Em 2003, 75.81% tinham 7 anos de educação 

escolar ou menos e 40,50% relataram nunca usar preservativo e 47,86% usar às vezes, com testagem sorológica 

positiva de 2,51% do total de adolescentes testados. Para o ano de 2013, os adolescentes que possuíam de 8 a 11 

anos de educação escolar completa eram cerca de 56,37%, 30% descreveram nunca usar preservativo e 16,36% 

usavam às vezes, com 6,36% dos adolescentes positivos na testagem para infecção. Conclusão: Pode-se observar 

uma redução de aproximadamente 3 para 1 no atendimento das mulheres, do mesmo modo que ocorreu uma redução 

de atendimentos nesta mesma unidade. Em 2013 o numero de adolescentes infectados foi maior que em 2003, assim 

como aumentou a frequência de história prévia para IST. Ou seja, diante dos resultados novas estratégias devem ser 

estabelecidas de modo a sensibilizar a população alvo analisada no presente estudo, reduzindo a ocorrência de novos 

casos.  

 

Descritores: Adolescente, diagnóstico, Infecção por HIV 

 

1- Discente do 9º período do Curso de Graduação em Enfermagem da Associação Brasileira de Ensino Universitário 

– UNIABEU/RJ. ; 2- Mestre em Saúde Materno Infantil pela Universidade Federal Fluminense - UFF; 3- Doutorado 

em Ciências (Microbiologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil(2011) Professor assistente do 

ABEU Centro Universitário , Brasil;  4- Docente Titular e chefe do setor de DST - UFF; 5- Mestrado em Enfermagem 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil(2007) professor superior I nível A do ABEU Centro Universitário 

, Brasil; 6- Enfermeiro. ABEU Centro Universitário 
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JOVENS UNIVERSITÁRIOS FRENTE A  VULNERABILIDADE À INFEÇÃO PELO PAPILLOMAVÍRUS HUMANO 

 

1- Ana Beatriz Azevedo Queiroz;2- Maria Cristina de Melo Pessanha Carvalho; 3-Lídia Santos Soares; 4- Ana Luiza 

de Oliveira Carvalho; 5- Bárbara Torres Carneiro Silva; 6- Hannah de Melo Santos 

 

Introdução: No Brasil o papilomavírus humano é uma das principais causas de transmissão de infecções sexualmente 

transmissíveis responsável por diversos tipos de câncer na população jovem. Objetivos:  aprender as representações 

sociais de jovens universitários em relação ao Papilomavírus Humano e descrever situações que os tornam 

vulneráveis frente a essa infecção. Método: Pesquisa quanti-qualitativa na perspectiva da Teoria das Representações 

Sociais/TRS, com 200 participantes jovens universitários da área da saúde de uma universidade pública do Rio de 

Janeiro, com idade entre 18 a 29 anos.  A coleta de dados está sendo feita através do Teste de Associação Livre de 

Ideias e entrevista semiestruturada. A análise está sendo por meio dos softwares SPSS, Trideux e ALCESTE e a 

interpretação empreendida pelos pesquisadores amparada na TRS. Resultados parciais: Os jovens universitários 

possuem representações acerca do HPV ancoradas em informações de seu meio social; desconhecem a associação 

entre HPV a outros tipos de câncer, apenas fazendo a correlação ao câncer de colo uterino, sendo desta forma, 

representado como um problema específico da mulher. Muitos dos entrevistados sentem-se protegidos por relações 

estáveis não acreditando na possibilidade de infecção pelo HPV, consequentemente o não uso regular do preservativo 

se faz presente assim como a não procura pela vacina anti HPV. Conclusões: Considerar a complexidade desta 

situação e suas características reafirmam a relevância e saberes sociais deste grupo de pertença ao problema da 

infecção pelo HPV, sendo fundamental para que  sejam elaboradas  formas de assistir e cuidar dessa parcela da 

população jovem. Implicações para enfermagem: Os resultados vêm remetendo para situações de vulnerabilidade, 

fato que merece atenção dos enfermeiros e dos profissionais de saúde e deve ser priorizado como metas das políticas 

públicas de saúde no intuito de reduzir o número de casos de incidência da infecção pelo HPV na população de jovens 

universitários.  

 

Descritores: Papilomavírus Humano, Vulnerabilidade, Juventude 

 

1-Doutora em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem Anna Nery. Professora Permanente do Programa 

de Pós-graduação da EEAN/UFRJ; 2- Enfermeira do Ministério da Saúde. Doutora em enfermagem;3-

Enfermeira.Pos-doutoranda da EEAN/UFRJ. Professora da Faculdade de Enfermagem da UFF/Rio das Ostras; 4-

Doutora em Enfermagem. Professora da EEAN;5- Aluna de Graduação da EEAN. Bolsista da Faperj; 6-Aluna de 

graduação da EEAN. Bolsista PIBIC da UFRJ  
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DENUNCIA NA IMPRENSA ESCRITA: ALBERT SABIN E O CASO DA POLIOMIELITE NO BRASIL 

 

1 - Camilly Novaes; 2 - Mercedes Neto; 3 - Mary Hellem Silva Fonseca; 4 - Julia Nascimento; 5 - Eliza Aguiar de 

Almeida; 6 - Ricardo de Mattos Russo Rafael 

 

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa, reconhecida como problema de saúde pública. No Brasil, os primeiros 

relatos de casos foram registrados no início de 1911, mas somente em 1986 foi criada uma ação com os objetivos de 

dar maior eficiência ao programa de vacinação. Antes disso, Albert Sabin esteve no país e trabalhou maciçamente 

para este fim, e o resultado foi frustrante, sentimento que veio a tona por meio de denuncia à imprensa com carta 

mostrando os problemas de registro do governo para os casos de Poliomielite. Objetivo: analisar a matéria jornalística 

sobre a manipulação de dados a respeito da poliomielite no Brasil, entre 1969-1973. Método: Trata-se de um estudo 

na perspectiva histórica, com base em análise documental. A fonte histórica foi a reportagem jornalística publicada na 

Revista Veja de 04 de abril de 1980, com entrevista a Albert Sabin sobre a Poliomielite. Resultados: A revista estampou 

em sua capa uma foto de Albert Sabin, com título “Paralisia Infantil: as denuncias de Sabin”, e no interior expôs o caso 

em 02 momentos: uma carta ao leitor e uma reportagem intitulada “Paralisia Burocrática”. Na carta, Sabin denuncia a 

manipulação dos dados, julgando que o governo brasileiro não conseguira estimar a magnitude da doença. 

Corroborado a isso, a reportagem evidenciou os erros de registro dos casos, mostrando a estatística mensurada pelo 

governo equivocada, o que configura negligência do Estado à saúde pública. Conclusão: Os dados mostraram que a 

vigilância epidemiológica era deficiente no que tange aos registros dos casos de poliomielite, mascarando a realidade 

deste agravo. Implicações para Enfermagem: o cuidado se pauta na informação que é gerada dos serviços de saúde, 

e estas sendo equivocadas, a consequência se dá na má administração do tempo, dos recursos e no direcionamento 

das ações de saúde, tais como prevenir a poliomielite no país. 

 

Descritores: POLIOMIELITE, IMPRENSA ESCRITA, SAÚDE PÚBLICA 

 

1 - Estudante de Graduação. Acadêmica de Enfermagem UERJ. Bolsista IC UERJ. UERJ; 2 - Enfermeira. Doutora 

em Ciências. Professora Adjunta. UERJ; 3 - Estudante de Graduação. Acadêmica de Enfermagem UERJ. Bolsista 

SMS-RJ. UERJ; 4 - Estudante de Graduação. Acadêmica de Enfermagem UERJ. Bolsista Voluntária de Extensão 

UERJ. UERJ. 5 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem UERJ. Bolsista CAPES. UERJ; 6 - Enfermeiro. Doutor em 

Ciências. Professor Adjunto. UERJ 
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CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM SOBRE OS MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS 

 

1-Girzia Sammya Tajra Rocha;2- Quélita Moraes Mendonça; 3-Carlos Manuel Dutok Sánchez. 

 

Objetivo: Analisar o conhecimento de acadêmicas de enfermagem sobre métodos contraceptivos e como esse 

conhecimento influencia na conduta adotada em nível individual. Método:  É um estudo  descritivo, com abordagem 

qualititativa, desenvolvido na cidade de Oiapoque na Universidade Federal do Amapá Campus Binacional. A coleta 

aconteceu nos meses de outubro e novembro de 2017, foi realizado o processamento e análise com o auxílio do 

software IRAMUTEQ versão 2013. Este estudo possui aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  com CAAE 

:76701517.2.0000.0003. Resultados: Realizou-se a análise de similitude que identificou a ocorrência entre as palavras 

e seus resultados, identificando as palavras que mais se repetem nos discursos, buscando identificar e classificar os 

conteúdos das representações das discentes percebeu-se que os léxicos que tiveram mais destaque foram: utilizar, 

ano, tabela, barreira, DIU, feminino, masculino e sim, posteriormente após leitura em profundidade e análise, com 

base na fala dos depoentes, foram nomeadas, interpretadas e reveladas em seis classes semânticas relacionadas 

entre si . Conclusão:  As características sociais são fatores que influenciam fortemente no comportamento 

contraceptivo em razão da relativa homogeneização de conhecimentos, valores e práticas sociais dentro do ambiente 

acadêmico, pode ser observado que o compartilhamento de conhecimentos influência na escolha do método. 

Contribuições para a prática profissional: O conhecimento é o fator determinate para escolha do método, e que sua 

utilização depende muito da disponbilidade, influência social, cultural e a existência de profissional capacitado para 

orientação e adiministração dos métodos contraceptivos. 

 

Descritores: Anticoncepção, Saúde da mulher, Enfermagem 

 

1-Docente da Universidade Federal do Amapa´. Doutoranda pela Escola de Enfermagem Anna Nery2-Discente de 

Enfermagem Campus Binacional Oiapoque.Universidade Federal do Amapá .3-Docente do Curso de Enfermagem 

Campus Binacional Oiapoque. Universidade Federal do Amapá   
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A SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER QUE VIVE COM ENDOMETRIOSE: UM ESTUDO DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

1-Ana Beatriz Azevedo Queiroz;2-Isabelle Mangueira de Paula Gaspar;3-Ana Luiza de Oliveira Carvalho;4-Gabriela 

Silva Santos;5-Carina Bulcão Pinto;6-Maria Aparecida Vasconcelos Moura 

 

Introdução: A vivência da endometriose compreende um universo subjetivo, que produz representações e, por sua 

vez, influencia na maneira da mulher se auto-representar, implicando em determinados modos de se cuidar. Objetivo: 

analisar as implicações na saúde sexual e reprodutiva das mulheres com endometriose a partir  das representações 

sociais sobre esse problema de saúde. Método: Pesquisa qualitativa na perspectiva da Teoria das Representações 

Sociais, tendo como participantes 30 mulheres que vivem com endometriose e participam de grupos virtuais de ajuda.  

Coleta de dados foi pela entrevista em profundidade, analisado pelo software IRAMUTEq. Resultados: A endometriose 

apresenta significativas repercussões em diversos aspectos que compõe a natureza dessas mulheres, tais como: vida 

social, emocional, econômica, religiosa e fisiológica. Apreende-se que as mulheres mais novas  explicam a 

endometriose pelo viés da corporeidade, principalmente quanto à vida reprodutiva, depreendendo os conteúdos que 

se congregam em torno da busca pela maternidade, mais especificamente acerca da  infertilidade ocasionada pela 

endometriose. As mulheres mais velhas representam  como uma doença que trás incapacidade laboral e de prazer 

sexual. Infere-se que as representações sociais das mulheres que vivenciam a endometriose perpassa pelas 

dimensões afetiva,  relacional, tendo a e dimensão imagética a “árvore que não dá frutos”, ancorado no valor cultural 

e social atribuído à fertilidade feminina.  A dimensão atitudinal é a busca pelo tratamento a qualquer custo, seja 

medicamento ou espiritual. Conclusões: As implicações referentes à saúde sexual da mulher  com endometriose são 

através da proeminência da desigualdade de gênero e que a infertilidade é ancorada a um valor cultural e social, pois 

a gravidez é a representação do ser mulher e do funcionamento normal do corpo feminino. Implicações para a 

enfermagem: Emergiram  perspectivas de novos entendimentos em relação às mulheres que vivem com endometriose 

gerando a possibilidade de repensar a atuação e a prática do cuidado da enfermagem ginecológica. 

 

Descritores: Endometriose, Saúde da Mulher, Saúde Sexual e Reprodutiva 

 

1-Doutora em Enfermagem. Professora Permanente da Pós-graduação da EEAN/UFRJ. Professora Associada da 

EEAN/UFRJ;2-Mestre em Enfermagem;3-Professora Adjunto da EEAN/UFRJ;4-Doutoranda da EEAN/UFRJ;5-

Doutoranda da EEAN/UFRJ. Professora de Enfermagem da UFRJ/ Campus Macaé;6-Doutora em Enfermagem. 

Professora Permanente da Pós-graduação da EEAN/UFRJ. Professora Titular da EEAN/UFRJ 
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DESIGUALDADE DE RENDA ENTRE HOMENS E MULHERES: ANÁLISE DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

1 - Gerson Marinho 

 

Introdução: No Brasil, a enfermagem corresponde a mais da metade dos profissionais que atuam na área da saúde. 

Ainda que predominantemente feminina (mais de 80%), vem sendo observada crescente participação de homens. Em 

geral, diferenças salariais entre profissionais que exercem a mesma função são demarcadas pelo sexo, indicadas com 

os maiores rendimentos de homens. Objetivo: Analisar a renda per capita dos profissionais de enfermagem residentes 

no Brasil segundo sexo. Métodos: Os dados são da amostra do Censo Demográfico 2010 e correspondem às pessoas 

identificadas como enfermeiros (nível superior) e técnicos de enfermagem na investigação sobre ocupações no 

trabalho principal. As análises comparam a renda per capita declarada por homens e mulheres segundo categoria da 

enfermagem (N enf. = 18.662 e N téc. = 30.013), descritas segundo regiões do Brasil, capitais e interior e número de 

trabalhos. Pressupostos de amostragem complexa definidos pelo Censo foram considerados para que as médias de 

renda de homens e mulheres fossem comparadas (teste Anova, significância estatística de 95%). Resultados: Oito 

em cada dez profissionais de enfermagem eram mulheres, sendo a maior proporção de homens foi observada entre 

os técnicos residentes no interior da região Norte (18%). Na mesma região havia diferença significativa enfermeiros, 

sendo a renda média dos homens (3,6 salários mínimos), superior àquela registrada para mulheres (3,4 SM) (p-valor 

< 0,05). Considerações Finais: Há no Brasil uma enorme discrepância nos salários de homens e mulheres com a 

mesma profissão, o que se reflete inclusive em profissões eminentemente femininas, como é o caso da Enfermagem. 

São, portanto, fontes importantes no delineamento de políticas públicas equitativas, apontando situações de 

iniquidades de gênero, nas quais persistem condições menos favoráveis para as mulheres atuantes no mercado de 

trabalho. 

 

Descritores: Recursos Humanos de Enfermagem, Fatores Socioeconômicos, Censos 

 

Professor Dr. Escola de Enfermagem Anna Nery (UFRJ) 

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

A CULTURA DA SEGURANÇA DO PACIENTE NA VISÃO DO ENFERMEIRO: APLICAÇÃO DE UM 

INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO 

 

1- Rosaria Marques; 2- Larissa Fiszer Dale; 3 - Angela Maria La Cava; 4 - Luana Cardoso Pestana 

 

Objetivo: Mensurar a percepção dos enfermeiros, atuantes em um hospital público acerca do clima de segurança. 

Métodos: Pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, realizada entre abril e junho de 2017. A amostra foi 

constituída por 38 enfermeiros dos setores de internação clínica, cirúrgica, unidade de pacientes graves e de alta 

complexidade adulto e pediátrico, que responderam ao questionário “Safety Attitudes Questionnaire – SAQ”. O estudo 

obteve aprovação ética. Resultados: A análise dos dados evidenciou que na Unidade de Pacientes Graves, o clima 

de trabalho em equipe e a satisfação no trabalho obtiveram índices elevados. No Centro de Tratamento Intensivo a 

maior pontuação foi atribuída à satisfação no trabalho. No Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico, a percepção do 

estresse foi referida por todos os participantes e, as condições de trabalho e satisfação no trabalho obtiveram a 

pontuação mais baixa. A maioria dos participantes demonstrou uma boa percepção da cultura de segurança em 

relação à satisfação no trabalho e uma percepção desfavorável sobre a administração do hospital. No domínio, clima 

de segurança, a Clínica Médica obteve a média de 79 pontos, ou seja, evidenciando um valor positivo quanto ao 

comprometimento organizacional para a segurança do paciente. E os demais setores ficaram abaixo da média 

desejável, pontuando entre 52 e 67 pontos. Considerações finais: Considerando os hospitais como instituições 

complexas que prestam assistência a usuários com condições agudas e crônicas de saúde, as análises das 

percepções sinalizam a necessidade de planejamento participativo e democrático, buscando a responsabilização entre 

os sujeitos envolvidos nos processos de gestão e assistência. Contribuição/implicações para a Enfermagem: Conhecer 

o clima e a cultura de segurança possibilitam às lideranças de enfermagem, planejar e executar programas de melhoria 

da qualidade assistencial, contribuindo para o desempenho profissional e pessoal satisfatórios. 

 

Descritores: Gestão de segurança, Enfermagem, Cultura organizacional 

 

1 - Enfermeira. Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO; 2 - 

Enfermeira. Residente do Programa de Pós-Graduação da UNIRIO; 3 - Enfermeira. Professora do Departamento de 

Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ UNIRIO; 4 - Enfermeira. Mestre. Hospital 

Federal Cardoso Fontes 
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JOVENS UNIVERSITÁRIOS E OS CUIDADOS COM A SAÚDE SEXUAL – AS PRÁTICAS ADOTADAS 

CONTRIBUEM PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS?  

 

1 - Thelma Spindola; 2 - Erica de Jesus Brochado; 3 - Agatha Sores de Barros; 4 -Claudia Silvia Rocha Oliveira; 5 - 

Leticia Matias Ferreira; 6 - Debora Fernanda Souza Marinho 

 

Objetivos: descrever o comportamento sexual e os cuidados com a saúde de jovens universitários de uma instituição 

privada; discutir as práticas de cuidado com a saúde sexual frente às infecções sexualmente transmissíveis. Método: 

estudo de natureza quantitativa, realizado com 768 estudantes universitários, sendo 384 homens e 384 mulheres, de 

uma universidade privada do município do Rio de Janeiro, aos quais foi aplicado um questionário com 60 questões. 

Para este estudo selecionaram-se variáveis relacionadas aos aspectos sociais, práticas sexuais e de cuidado com a 

saúde frente à ocorrência de infecções sexualmente transmissíveis. Os dados foram analisados pela aplicação da 

estatística descritiva e inferencial com auxilio do software SPSS, e aplicação do teste do qui-quadrado de Pearson 

para avaliar associação de variáveis dicotômicas, com nível de significância de 95%. Todos os procedimentos éticos 

foram respeitados. Resultados – os jovens são majoritariamente solteiros, heterossexuais, têm idades entre 18-23 

anos, e sexualmente ativos. O preservativo masculino era adotado por ambos os sexos, contudo somente 17,33% 

informou usar o preservativo em todos os intercursos sexuais. Quanto às praticas sexuais mais da metade (52%) das 

mulheres informou parceiro fixo, contudo a parceria casual, informada por 313 participantes, foi referida por 59,42% 

estudantes homens. Em relação à busca de atendimento de saúde nos últimos 12 meses, mais da metade dos 

participantes (57,81%) teve essa prática e a maioria era do sexo feminino. Já realizaram o teste para detecção do HIV 

(29,55%), e o exame de Papanicolau foi realizado por mais da metade das mulheres (56,77%) nos últimos dois anos. 

Conclusão – a multiplicidade de parcerias sexuais e uso descontínuo do preservativo evidenciam a assunção do 

comportamento de risco dos jovens universitários que ficam expostos às infecções sexualmente transmissíveis. 

Implicações para a enfermagem –  ações educativas são relevantes para conscientizar sobre a importância da 

prevenção das infecções, favorecendo mudanças de comportamento. 

 

Descritores: Adulto Jovem, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção primária  

 

1- Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2 - 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UERJ. 3   –   Enfermeira.   

Mestranda   do   Programa   de   Pós-graduação em Enfermagem da UERJ. 4 - Enfermeira. Mestranda do Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem da UERJ. 5 – Graduanda de enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Bolsista de Extensão. 6 - Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

UERJ. 
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ÂNCORAS DE CARREIRA DE ENFERMEIROS SOB A ÓTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR  

 

1 - Flaviana Pereira Bastos Nascimento; 2 - Regina Célia Gollner Zeitoune 

 

Objetivo: identificar e analisar as publicações científicas sobre as âncoras de carreira de enfermeiros. Método: revisão 

integrativa, seguindo as etapas pertinentes, tendo como critérios de inclusão: artigos publicados de 2008 a 2017, em 

inglês, português ou espanhol, nacionais e internacionais. Como critérios de exclusão: revisões de literatura e os 

duplicados em uma ou mais bases de dados. Para a busca utilizou-se o descritores/mesh terms: enfermagem 

(nursing), saúde do trabalhador (Occupational Health). E como palavra-chave: âncoras de carreira (Carrer Anchors) 

foi utilizada ainda que não indexada, uma vez que aparece frequentemente nos artigos. As bases de dados utilizadas 

foram: Base de dados de Enfermagem (BDENF), LILACS, SciELO, Public Medline (PubMed). Resultados: Foram 

selecionados cinco artigos que atendiam os critérios, um na BDENF e quatro na PubMed. Não foram encontrados 

artigos na SciELO e LILACS. Sobre os tipos de estudos: dois de abordagem quantitativa e três de qualitativa. Após a 

análise, os estudos quantitativos utilizaram a identificação das âncoras de carreira dos enfermeiros para organizar o 

perfil dos profissionais na empresa e validação da escala de âncoras de carreira. Nos estudos qualitativos, apontou-

se a relevância das âncoras de carreira para as posições e relações no serviço, e que profissionais não inseridos na 

sua âncora de carreira podem ter impacto negativo na sua vida e profissão. Conclusão: São poucas as publicações 

que versam sobre as âncoras de carreira de enfermeiros, uma vez que esta temática tem reduzidas discussões na 

área da saúde. Contribuições para enfermagem: Este estudo traz contribuições, uma vez que aponta a relevância de 

expandir as publicações sobre as âncoras de carreira na perspectiva de saúde do trabalhador. 

 

Descritores: Enfermagem, Saúde do Trabalhador 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 2 - Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Titular da Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR DO PACIENTE CRÍTICO: QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO DA 

ENFERMEIRA  

 

1 - Kethlyn Goutsis Fernandes; 2 - Francimar Tinoco de Oliveira 

 

O transporte intra-hospitalar do paciente crítico é considerado um procedimento que pode acarretar em diversos 

incidentes e eventos adversos ao paciente. Objetivo: Identificar, a partir de um levantamento bibliográfico em bases 

de dados científicos e através da busca cinzenta em ferramenta online, os cuidados da enfermeira durante o transporte 

interno de pacientes graves. Método: Revisão integrativa de literatura cuja pergunta norteadora, formulada através da 

estratégia PICO. A busca eletrônica foi realizada durante os meses de março, abril e maio de 2018 nas seguintes 

bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, U.S. National Library of Medicine,  

Scientific Electronic Library Online, e Base de Dados de Enfermagem. Resultados: Entre os 16 estudos selecionados, 

predominaram publicações dos últimos cinco anos, brasileiras, realizados por enfermeiros. Os estudos originaram três 

categorias: Percepção e conhecimento da equipe de enfermagem sobre o TIH; Eventos adversos e fatores 

predisponentes de complicações durante o transporte, e, Desenvolvimento de checklists e ferramentas de melhoria 

de performance profissional.Conclusão: O transporte intra-hospitalar do paciente crítico é um evento que pode trazer 

inúmeras consequências ao paciente, portanto é preciso que a equipe responsável em realizar o transporte seja 

capacitada e treinada a realizá-lo com qualidade a fim de diminuir os riscos relacionados ao transporte e garantir a 

segurança ao paciente. Implicações para a Enfermagem: A participação e envolvimento da educação permanente da 

instituição hospitalar e o ensino de cuidados à pacientes críticos durante a graduação são fatores que podem contribuir 

positivamente para um cuidado seguro e de qualidade. 

 

Descritores: Transporte de pacientes, Cuidados críticos, Cuidados de enfermagem  

 

1 - Kethlyn Goutsis Fernandes; 2 - Francimar Tinoco de Oliveira 
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HIGIENE ORAL DE PACIENTES CRÍTICOS SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA: EVIDÊNCIAS DO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM 

 

1 - Sarah Cristina Fonseca de Souza Mousinho Barreto; 2 - Carolina Pereira; 3 - Francimar Tinoco de Oliveira 

 

Objetivo: Identificar na literatura os aspectos e evidências científicas acerca dos cuidados de higiene oral prestados 

pela Equipe de Enfermagem aos pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva. Métodos: Revisão sistemática, 

realizada nas bases de dados eletrônicas National Library of Medicine (Medline/ via PubMed) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Current Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl), Web of Science, Scopus e SciELO, sem 

um recorte temporal específico, utilizando descritores identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e 

Medical Subject Headings (MESH). A busca seguiu a metodologia Statement Preferred Reporting Items For Systematic 

Reviews And Meta-Analyses (PRISMA). Resultados: A revisão envolveu um total de 839 publicações científicas, após 

as exclusões das duplicidades (383), e das etapas de identificação, foram eleitos 50 estudos dos quais 11 foram 

incluídos. Quanto ao tipo de delineamento de pesquisa houve predominância de estudos clínicos randomizados 

(45,5%). Cinco artigos (45,4%) apresentaram resultados significativos quanto a redução da taxa de incidência de 

pneumonia associada a ventilação mecânica, e quatro (36,4%) estudos demonstraram redução no tempo de ventilação 

mecânica. A solução de clorexidina em diversas apresentações foi utilizada como estratégia de intervenção ou controle 

em todos os estudos. Conclusão: Essa revisão sugere que o cuidado de higiene oral prestado pela equipe de 

enfermagem ao paciente crítico sob ventilação mecânica em UTI pode ser eficaz na redução da incidência de 

pneumonia associada a ventilação mecânica. Contribuições:As medidas educacionais voltadas aos profissionais de 

Enfermagem podem proporcionar maior adesão e consequente melhora nos indicadores de pneumonia associada a 

ventilação mecânica. São necessários estudos adicionais, realizados por Enfermeiros, com maior número de 

participantes e maior tempo de seguimento para evidenciar a efetividade do cuidado de higiene oral prestado pela 

equipe de enfermagem na prevenção desta pneumonia, na morbimortalidade, além dos impactos nos custos 

hospitalares. 

 

Descritores: Higiene bucal, Unidades de terapia intensiva, Respiração artificial 

 

1 - Sarah Cristina Fonseca de Souza Mousinho Barreto; 2 - Carolina Pereira; 3 - Francimar Tinoco de Oliveira 
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AVALIAÇÃO EMOCIONAL NOS ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

 1-Liliane de Freitas Teixeira; 2- Evelyn Freire Pedroso; 3- Clara Frech da Silva; 4- Gislayne Ramos da Silva; 5- 

Paula Cristina da Silva Cavalcanti; 6- Mirian Eliza Alves de Souza 

 

O estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando experenciamos situações de perigo ou ameaça, 

entramos em estado de alerta ou alarme, provocando alterações biológicas e psicológicas. A reação ao estresse é 

uma atitude orgânica importante para a adaptação às situações novas, o desenvolvimento do estresse se dá em três 

fases: alerta, resistência e exaustão. Diante do exposto tivemos como objetivo: compreender a importância da 

avaliação emocional para os acadêmicos de enfermagem. Foi realizado pesquisa bibliográfica computadorizada, no 

período de agosto de 2018, utilizando as palavras chave: emoções and estudante and universidade, nas seguintes 

bases de dados: MEDLINE (263), LILACS (18), BDENF - Enfermagem (12), IBECS (6), Index Psicologia - Teses (2), 

foram inclusas as produções na integra online, nos últimos cinco anos, excluídos 03 por estarem repetidos. Dos 96 

textos identificados, foram selecionados 93 para análise devido às implicações para uma melhor prática. Após a 

seleção os dados foram colocados em uma tabela para fichamento e foi procedido a análise dos dados, apoiados no 

referencial de Bardin (2012) com as etapas: organização, codificação, categorização, inferência e informatização das 

análises. As principias alterações constatadas na vida dos pacientes foram os distúrbios emocionais como: o estresse 

Psicológico (9) Universidades (9) Adaptação Psicológica (8) Transtornos da Alimentação e da Ingestão de 

Alimentos (8) Motivação (7) Ansiedade (6) Consumo de Bebidas Alcoólicas (6) Comportamento Autodestrutivo (6) 

Depressão (6) Comportamento Alimentar (6) Comportamento Social (5). Dentre as principais reações e sentimentos 

estão o conjunto de problemas emocionais (48) enfrentados pelos universitários de enfermagem, bem como a falta de 

apoio para com os mesmos. Conclui-se que se necessita ofertar acompanhamento ao universitário, bem como o apoio 

emocional durante todo o decorrer do curso e em sua trajetória profissional, de modo que este consiga desenvolver 

técnicas e habilidades de enfrentamento dos desafios e um bom aproveitamento acadêmico, com menores riscos de 

causar danos a si e aos outros.   

 

Descritores: emoções, estudante, universidade 

 

1- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 9º (nono) período da Universidade Estácio de Sá, Campus 

Resende / RJ; 2- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 9º (nono) período da Universidade Estácio de Sá, 

Campus Resende / RJ; 3- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 9º (nono) período da Universidade Estácio 

de Sá, Campus Resende / RJ; 4- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 5º (quinto) período da Universidade 

Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 5- Enfermeira. Doutora em enfermagem pela UFRJ. Docente da Universidade 

Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 6- Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela UFRRJ.Docente da Universidade 

Estácio de Sá, Campus Resende / RJ. 
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MORTE E MORRER: IMPORTANCIA DO ESTUDO PARA EMPODERAMENTO DOS ENFERMEIROS ATUANTES 

EM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS 

 

1- Angelina Cupolillo Gentile; 2 - Caroline Gomes Marambaia; 3 - Kamille Janira de Souza Fernandes; 4 - Luiz carlos 

dos Santos Bento; 5 - Tatyane Ferreira Calvao; 6 - Marcelle Malveira 

 

Introdução: O setor de Doenças Infecto Parasitárias (DIP) possui características estruturais e assistenciais onde as 

normas de Biossegurança e precauções são exigidas. Com o cliente em isolamento o profissional atua muitas vezes 

completamente paramentado gerando um distanciamento. Cuida-se, mas diante de um doente terminal o 

distanciamento é mais aparente. Como lidar com esse cliente diante da morte e o morrer? Objetivo: Descrever e 

analisar a morte e o morrer. Método: Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. O propósito inicial é 

obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores. Para a análise 

da pesquisa, buscou-se publicações na base de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Para busca na base de dados 

MEDLINE e LILACS, foram utilizados os seguintes descritores: "morte e morrer", "empoderamento", "enfermagem" e 

"DIP". Os critérios que estão sendo utilizados para seleção de amostras são: estudos experimentais, observacionais 

e revisões; artigos, dissertações, teses e livros, apresentados na íntegra, publicados no Brasil, entre 10 anos, de 2008 

a 2018, independentemente do método de pesquisa utilizado, e obras disponíveis no idioma português. Dentre os 

critérios de exclusão estão: obras indisponíveis on-line, abordagem das populações infantis, e pacientes não 

internados em DIP. Coleta de dados no período de março a dezembro de 2018. Resultados parciais: o profissional de 

enfermagem assiste em todas as fases da vida, inclusive diante da morte e geralmente não está preparado para 

enfrentar e lidar com seus próprios sentimentos. Conclusão: a formação do enfermeiro deve preparar sobre a morte e 

morrer para uma relação interpessoal essencial do cuidar do cliente terminal e de seus familiares. 

 

Descritores: Morte e morrer, empoderamento do enfermeiro, DIP 

 

1- Mestre em educaçao. Docente da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, coordenadora da disciplina Enfermagem em Doenças Infecciosas e Parasitarias. 2, 3, 4, 5, 6 

Academicos do Curso de graduaçao em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora Afosno Costa da 

Universidade Federal Fluminense 
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VISIBILIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM EM UMA UNIVERSIDADE DE EXPANSÃO EM MÍDIA 

JORNALÍSTICA  

 

1 - Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense; 2 - Alice Tomaz de Carvalho; 3 - Juliette Heringer Viana Melo; 4 - 

Sara Rodrigues Chagas; 5 - Maria Angélica de Almeida Peres  

 

Introdução: O Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), lançado pelo Governo 

Federal em 2007, viabilizou a expansão de muitas universidades federais para o interior, mudando a rotina destas 

cidades, como o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira. Objetivo: 

Analisar a divulgação do curso de Enfermagem da UFRJ-Macaé em mídia jornalística. Metodologia: Estudo histórico-

social de análise documental. Fonte: jornal digital “O debate: diário de Macaé”. Critérios de inclusão: notícias acerca 

da UFRJ-Macaé e do Curso de Enfermagem publicadas nos últimos 5 anos (2018-2013). A análise se deu em quadros 

com os achados nos conteúdos das manchetes.  Resultados Preliminares: encontrou-se 434 notícias gerais acerca 

da Universidade, sendo 55 específicas sobre o Curso de Enfermagem. Os anos com mais publicações foram 2017 

(175 e 33 respectivamente) e 2016 (142 e 6 respectivamente). As notícias estavam nas seções denominadas: Macaé; 

Vagas de Concurso; Educação; Graduação e Atividades. Os enfoques eram direcionados para inscrições de 

concursos para professor do magistério superior tanto efetivo quanto substituto, a divulgação de eventos de pesquisa 

e de extensão realizados no campus e/ou fora dele, tais como a Semana de Integração Acadêmica (SIAC) e o Encontro 

de Enfermagem de Macaé e Região (MacaEnf). Também se destacam matérias sobre as condições de infraestrutura 

da universidade. Conclusão Preliminar: O curso de Enfermagem vem se fazendo presente na comunidade local 

através de uma participação efetiva neste meio social com atividades de extensão e de pesquisa ademais, as 

reportagens têm contribuído para dar visibilidade tanto ao curso quanto à profissão. Contribuições para a Enfermagem: 

o registro jornalístico vem contribuindo para a divulgação do curso enquanto opção profissional e possibilidade de 

cursá-lo perto de casa, bem como para a preservação da memória do processo de consolidação do mesmo.  

 

Descritores: História da Enfermagem; Educação em Enfermagem; Universidades 

 

1 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio 

Teixeira; 2 - Graduanda do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus 

Macaé Professor Aloísio Teixeira; 3 – Graduanda do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira; 4 – Graduanda do Curso de Enfermagem e Obstetrícia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira; 5 - Enfermeira. Doutora em 

Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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RASTREANDO A HISTÓRIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO CAMPUS MACAÉ  

 

1 - Pacita Geovana Gama de Sousa Aperibense; 2 - Danyelle Ribeiro Silva e Silva; 3 - Beatriz de Oliveira Paula; 4 - 

Cássia Leoneuza Augusto Julio; 5 - Maria Angélica de Almeida Peres 

 

Introdução: Implantado em 2009, o Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), campus 

Macaé-Professor Aloísio Teixeira, alinhava-se ao interesse institucional da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ 

em atender as premissas do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, lançado pelo governo 

federal, em 2007. Objetivo: registrar a história do curso de enfermagem campus Macaé a partir dos Boletins 

Informativos da UFRJ. METODOLOGIA: Estudo histórico-social de análise documental. Fontes: Boletins Informativos 

da UFRJ. Critérios de inclusão: existência de publicações sobre o Curso de Enfermagem-Campus Macaé no período 

de 2008 a 2018. Após selecionados os dados foram organizados em quadros de acorodo com sua cronologia e 

temática. A análise foi subsidiada por produção científica sobre o tema. RESULTADOS PRELIMINARES: Selecionou-

se 286 Boletins. Em 10 anos houve aproximadamente 30 publicações sobre o curso por ano, sendo a menor 

quantidade em 2008 (7) e a maior em 2013 (55). As temáticas mais recorrentes foram “Concursos Públicos”, 

“Processos Seletivos” de professores, a participação destes em comissões didático-pedagógicas e administrativas 

como a composição do Conselho Deliberativo, do Colegiado de curso e de cargos. Destaca-se a própria direção do 

campus por enfermeiras no período estudado. Os boletins também registram a liberação de professores para 

participação em eventos científicos, participação em bancas de mestrado e doutorado. Outro fator de destaque foi a 

identificação de publicações recorrentes para alteração de carga horária docente de 20 para 40 horas-Dedicação 

Exclusiva. Conclusão: os professores do curso de enfermagem empreenderam estratégias para ocupar espaços de 

poder no campus que conta ao todo com 09 cursos de graduação.  Contribuições: os resultados contribuirão para o 

registro da memória do curso sendo utilizado como subsídio documental para a produção de material didático-

pedagógico para a disciplina de História da Enfermagem e para o reforço da identidade acadêmica dos estudantes do 

Curso.  

 

Descritores: História da Enfermagem; Educação em Enfermagem; Universidades  

 

1 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio 

Teixeira; 2 - Graduanda do 5º período do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira; 3 – Graduanda do 5º período do Curso de Enfermagem e 

Obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira; 4 – Graduanda do 

5º período do Curso de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Macaé 

Professor Aloísio Teixeira; 5 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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A AÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NAS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS NA ATENÇÃO BÁSICA  

 

1- Maristela dos Santos Cordeiro Magalhães; 2 - Carlos de Moraes Ribeiro; 3 - Gabrielle Ferreira Cardoso; 4 - 

Renata Rodrigues de Aguiar José; 5 - Karen Lorrane da Silva 

 

O acadêmico de enfermagem atua na educação contínua em um contexto ampliado do conhecimento, aonde a 

atuação do mesmo mediante as práticas supervisionadas vem sendo de uma importância ímpar em todo fundamento 

apresentado, pois dia após dia vencendo as barreiras presentes em um cotidiano o acadêmico vai se deparando com 

a maturidade e conhecimento necessário para a própria aplicabilidade científica.  

 

Descritores: Enfermagem Prática, Estudantes de Enfermagem, Enfermagem. 

 

1- Enfermeira e Docente. Especialização do Centro Universitário Augusto Motta; 2 - Estudante de graduação. Centro 

Universitário Augusto Motta; 3 - Estudante de graduação. Centro Universitário Augusto Motta. 4 - Estudante de 

graduação. Centro Universitário Augusto Motta. 5 - Estudante de graduação. Centro Universitário Augusto Motta 
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A INFLUÊNCIA DO DISCURSO MIDIÁTICO NO RETORNO DE DOENÇAS ERRADICAS NO BRASIL 

 

1- Daniela Carina dos Santos; 2- Cristiane Cristina de Sousa Carvalho ; 3- Flávia de Fatima Fernandes de Freitas ; 

4- Rafaela Niete Pereira de Assis ; 5- João Marcelo de Jesus da Silva; 6- Paula Cristina da Silva Cavalcanti 

 

É notável que, no Brasil, doenças graves como sarampo, poliomielite e rubéola infelizmente estejam voltando, o 

retorno das doenças pode causar consequências irreversíveis à população (paralisia ou mesmo a morte). O Brasil 

possui uma fronteira aberta para países vizinhos com uma porta aberta para entrada de vírus no País. Tendo em vista 

este quadro epidemiológico grave, teve-se como objetivo analisar o retorno de tais doenças, identificando publicações 

acerca da vacinação em uma rede social, através da análise do conteúdo das mensagens publicadas na rede social, 

e descrever as evidências encontradas acerca da temática do estudo. Método qualitativo e quantitativa, foi utilizado o 

software Nvivo¹¹, com análise do conteúdo a partir do referencial netetnográfico ou de etnografia virtual e análise 

quantitativa descritiva, exploratória utilizando o software Nvivo¹¹. Resultados: Categoria 1: A reintrodução no Brasil de 

patógenos erradicados com vacinação e a influencia midiática; 2- Aplicação de medidas de prevenção e controle no 

ambiente virtual. Conclui-se que monitorar o comportamento no ambiente virtual denota como uma medida de 

segurança para proteção da barreira imunitária da comunidade e seu entorno, as publicações podem influenciar na 

decisão de imunizar ou não os grupos prioritários e assim, fragiliza a proteção da sociedade. implementar campanhas 

no ambiente virtual que alcancem a maior número de pessoas para ampliar a cobertura vacinal possível, trabalhar a 

Netquetas, são alguns recursos para trabalhar a ideologia quanto as doenças imunopreviníveis. campanha eficaz e 

profissionais de saúde qualificados, capazes de passar informações esclarecedoras para a população, é fundamental 

para reduzir o fenômeno midiático da não vacinação. 

 

Descritores: Controle de doenças transmissíveis, erradicação, vacinação 

 

1- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende /RJ; 

2- . Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 

3- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / 

RJ;4-; Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 9º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / 

RJ;5- Professor. Mestre em Linguística Aplicada. Coordenador e docente do Curso de Pedagogia. Universidade 

Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 6- Enfermeira. Doutora em enfermagem. Docente da Universidade Estácio de 

Sá, Campus Resende / RJ 
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CONDUTAS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO MANEJO DA DOR NEONATAL NO ALOJAMENTO 

CONJUNTO 

 

1-Gláucia Cristina Lima da Silva; 2- Marialda Moreira Christoffel 

 

Objetivo: Descrever as práticas utilizadas pelos profissionais de enfermagem acerca do manejo da dor neonatal 

Método: Estudo descritivo, exploratório, quantitativo realizado no alojamento conjunto de uma maternidade no 

município do Rio de Janeiro após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da maternidade. 

Composto por 29 profissionais de enfermagem sendo: 19 auxiliares/técnicos de enfermagem, 10 enfermeiros. Os 

dados foram digitados no Epidata e exportados para o EPIINFO 6.0. Resultados: Os procedimentos mais dolorosos 

realizados foram punção de calcâneo e punção venosa. A administração de glicose a 25% e sucção não nutritiva são 

as condutas mais realizadas para promover a prevenção e o alívio da dor decorrente de procedimentos potencialmente 

dolorosos. As intervenções indicadas ou mais utilizadas nesses procedimentos são as medidas não farmacológicas 

como contenção facilitada, aleitamento materno e enrolamento do que medidas farmacológicas. As intervenções 

farmacológicas mais prescritas são Dipirona e Paracetamol. As barreiras mais apontadas para avaliação e manejo da 

dor neonatal foram dificuldade na identificação e avaliação da dor, desconhecimento de escalas para avaliação da dor 

e medidas para alívio da dor. Conclusão: Existia uma preocupação por parte da equipe de enfermagem em adotar 

medidas que minimizassem a dor no recém- -nascido durante a hospitalização, porém observa-se uma inconsistência 

no conhecimento sobre manejo da dor relacionados a prática, bem como lacunas no conhecimento em relação a 

avaliação da dor, como a utilização de escalas de dor.   

 

Descritores: Dor; Recém-nascido;  Alojamento Conjunto. 

 

1.Enfermeira.Mestranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery. 2-Professora associada do Programa 

de Pós-graduação e graduação em enfermagem. Escola de Enfermagem Anna Nery. UFRJ (campus Macaé). 
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AÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NAS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

1 - Maristela dos Santos Cordeiro Magalhães; 2 - Carlos de Moraes Ribeiro; 3 - Gabrielle Ferreira Cardoso; 4 - 

Renata Rodrigues de Aguiar José; 5 - Karen Lorrane da Silva 

 

Introdução Trata-se de um estudo voltado para a percepção dos acadêmicos de enfermagem nas práticas 

supervisionadas na Atenção Básica. Na formação do enfermeiro, é prevista uma qualidade no ensino que lhes 

garantam competências na realização assistenciais, gerenciais e de pesquisa. Objetivos: compreender a visão do 

acadêmico em relação as suas ações no campo da Atenção Básica. Metodologia: Pesquisa de revisão integrativa com 

base em artigos científicos de caráter descritivo com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados no banco de 

dados LILACS e SCIELO na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O período da pesquisa foi 2013 a 2017, com 

associação dos DECS Enfermagem Prática; Estudantes de Enfermagem; Enfermagem foram encontrados 10 artigos 

que após a contextualização do título dos resumos, foram selecionados 3 artigos para esse estudo. Resultados e 

Discussão: Na adesão do saber o conhecimento segue uma singularidade única, porém em um sentido onde a 

aprendizagem se depara com a aplicabilidade de técnicas e ações, tendo como via de regra a postura que o acadêmico 

apresenta e o seu embasamento teórico, mediante a questões típicas do cotidiano que integra a adesão dos 

conhecimentos somados dia após dia na instituição de ensino superior. Conclusão: O acadêmico de enfermagem atua 

na educação contínua em um contexto ampliado do conhecimento, aonde a atuação do mesmo mediante as práticas 

supervisionadas vem sendo de uma importância ímpar em todo fundamento apresentado, pois dia após dia vencendo 

as barreiras presentes em um cotidiano o acadêmico vai se deparando com a maturidade e conhecimento necessário 

para a própria aplicabilidade científica. 

 

Descritores: Enfermagem Prática, Estudantes de Enfermagem, Enfermagem 

 

1 - Enfermeira e Docente. Especialização Centro Augusto Motta; 2 - Estudante de graduação.Centro Universitário 

Augusto Motta; 3 - Estudante de graduação.Centro Universitário Augusto Motta; 4 - Estudante de graduação.Centro 

Universitário Augusto Motta; 5 - Estudante de graduação.Centro Universitário Augusto Motta 
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IDEAÇÃO SUICIDA E SUA RELAÇÃO COM VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO: PERSPECTIVA DE 

MULHERES 

 

1 - Fernando Jose Guedes da Silva Júnior; 2 - Maria Isabelly Reis Teixeira; 3 - Jaqueline Carvalho e Silva Sales; 4 - 

Lorena Uchoa Portela Veloso; 5 - Claudete Ferreira de Souza Monteiro 

 

Objetivo: analisar a relação entre ideação suicida e violência por parceiro íntimo sob a perspectiva de mulheres. 

Método: estudo analítico e transversal, desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos cinco maiores 

municípios do Estado Piauí, sendo eles Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Nesse estudo foram 

incluídas 369 mulheres entre 20 e 59 anos de idade, atendidas nas consultas de enfermagem nas UBSs. As situações 

de violência foram avaliadas a partir da aplicação da Revised Conflict Tactics Scales (CTS2). A predição da ideação 

suicida, por sua vez, foi realizada a partir da aplicação do Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). Os dados foram 

analisados no software Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 20.0.Para verificar associação entre 

as variáveis qualitativas utilizou-se o teste qui-quadrado (x²). O estudo foi conduzido por meio das determinações da 

Resolução nº. 466/12. Resultados: verificou-se que 61% das mulheres sofreram violências psicológicas, 32,2% 

relataram violência física, 17,1% violência sexual e 18,7% violência moral. Observou-se que entre as mulheres a 

ideação suicida encontra-se associada a vivência de violência psicológica (p-valor=0,001) e moral ((p-valor=0,000). 

Conclusão: os fenômenos investigados (ideação suicida e violências) estão presentes na maior parte da amostra. 

Além disso, observou-se que existe relação entre ambos. O desfecho deste estudo deve motivar profissionais da 

saúde a manterem-se vigilantes e realizar rastreamento de ambas as problemáticas na perspectiva de evitar desfechos 

trágicos, dentre eles, o suicídio. 

 

Descritores: Ideação suicida,  Mulheres, Saúde Pública 

 

1 - Enfermeiro. Mestre e Doutor em Enfermagem. Pós Doutorando em Enfermagem pela Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). Professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI); 2 - Graduanda em enfermagem pela 

UFPI; 3 - Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem. Professora da UFPI; 4 - Enfermeira. Mestre e Doutoranda 

em Enfermagem. Professora da UESPI; 5 - Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem. Professora da UFPI. 

Bolsista Produtividade CNPq. 
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FORMAS DE CUIDADO COM FERIDAS REALIZADAS POR USUÁRIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

1 - Juliana da Costa Silva; 2 - Enéas Rangel Teixeira; 3 - Marléa Chagas Moreira; 4 - Donizete Vago Daher; 5 - 

Fátima Helena do Espírito Santo; 6 - Anderson Lima Guidini 

 

Ainda nos dias atuais, a úlcera venosa atinge milhares de pessoas, podendo comprometer o estilo de vida e as formas 

de cuidar da saúde. Por se tratar de feridas crônicas, as úlceras venosas causam vários problemas, tais como dor 

permanente, incapacidade, sofrimento, isolamento social, perda da autoestima, gastos financeiros, afastamento do 

trabalho, entre outros. Objetivo: descrever as formas de cuidado realizadas pela pessoa com úlcera venosa. Método: 

levantamento descritivo, exploratório. Participação com o total de 35 usuários com úlcera venosa assistidos em duas 

policlínicas de saúde, com idade entre 21 e 84 anos, moradores do município de Niterói- RJ. A escolha ocorreu de 

forma probabilística casual, sem distinção de sexo. Dados analisados por meio do programa estatístico R e obtidos 

através de formulário com perguntas fechadas. Resultados: trata-se de um recorte dos resultados obtidos da 

dissertação de mestrado. 63,6% dos participantes possuem o ensino fundamental incompleto, 42% são hipertensos, 

91,9% apresentam úlcera venosa. 81,8% utilizam produtos prescritos pelo enfermeiro. Eixos temáticos emergidos: 

características dos participantes da pesquisa e cuidados realizados pelo indivíduo com a úlcera venosa.  Conclusão: 

a úlcera venosa é considerada problema de saúde pública por modificar o estilo de vida do sujeito. É notória a 

importância de ações de cuidado que acolham, orientem e tratem pessoas com essas afecções, bem como 

implementação de medidas preventivas em saúde. Esta investigação contribuiu para ampliação do conhecimento 

referentes aos saberes e práticas realizados pelos indivíduos com feridas crônicas. Além disso, proporcionou subsídios 

para atualização dos enfermeiros e de sua equipe, estimulando assim a prevenção de agravos, a promoção da 

assistência qualificada aos indivíduos que necessitam de cuidados específicos e para saúde como um todo. 

 

Descritores: cuidado, úlcera venosa, enfermagem 

 

1- Doutoranda do Programa Acadêmico Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa – EEAAC da Universidade Federal Fluminense – UFF- Niterói, RJ; 2- Doutor. Professor Titular do 

Departamento médico-cirúrgica – MEM da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói, RJ, Brasil; 3- 4Doutora. Professora titular da Escola de 

Enfermagem Anna Nery; 4- Doutora. Professora Titular do Departamento médico-cirúrgica – MEM da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC da Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói, RJ, Brasil; 5- 

Doutora. Professora Titular do Departamento médico-cirúrgica – MEM da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa – EEAAC da Universidade Federal Fluminense – UFF. Niterói, RJ, Brasil; 6- Enfermeiro.   
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DANDO “ASAS” À ENFERMAGEM: O CUIDADO DE ENFERMAGEM NO AEROPORTO E AERONAVE 

 

1- Neusa Aparecida Refrande; 2- Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva; 3 - Eliane Ramos Pereira; 4 - Sueli Maria 

Refrande; 5 - Renata Carla Nencetti Pereira Rocha; 6 - Rita de Cassia Ferreira 

 

Introdução: O ambiente aeroportuário é um local de passagem para alguns e para outros ambientes de trabalho, onde 

afloram um mix de emoções e tensões e agravos à saúde podem acontecer. Objetivo: descrever a vivência do 

enfermeiro na área aeroportuária com articulações a participação em um grupo de pesquisa, como crescimento da 

enfermagem na área aeroportuária. Método: estudo descritivo de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, 

pautado em contextualizar a prática com investigação científica e fundamentação dos fatos. Resultados: a atuação do 

enfermeiro frente às urgências e emergências no aeroporto está pautada em leis, nas experiências vivenciadas pelo 

profissional, cursos e especializações. Conclusões: as urgências e emergências clínicas ou traumáticas apresentam-

se como uma realidade dentro dos aeroportos, exigindo do enfermeiro intervenções competentes, com conhecimento 

científico, livre de riscos e danos sendo proporcionado ao paciente um atendimento seguro e em tempo hábil. 

Contribuições para enfermagem: Pretende-se com este estudo dar visibilidade ao enfermeiro que atua na área 

aeroportuária, bem como contribuir  para o ensino e pesquisa referente ao cuidado de enfermagem prestado no 

ambiente aeroportuário e aeronave. 

 

 

Descritores: Aeroportos, Cuidados de Enfermagem, Enfermeiros 

 

1- Enfermeira.Mestranda em Enfermagem. Universidade Federal Fluminense; 2 - Enfermeira.Doutora em 

Enfermagem. Universidade Federal Fluminense; 3 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal 

Fluminense; 4 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Universidade Federal Fluminense; 5 - Enfermeira. 

Doutoranda em Enfermagem. Universidade Federal Fluminense; 6 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. 

Universidade Federal Fluminense 
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O CONTROLE DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1- Aline Andrade Lobo; 2 - Elisa Carmo de Deus; 3 - Fabiana Ferreira Frassato; 4 - Gláucia Dias de Oliveira Barros; 

5 - Sandra Gonçalves Gloria Reis; 6 - Vanessa Ferreira da Rocha Santos 

 

Objetivos: Relatar a atuação das acadêmicas de enfermagem no controle da Tuberculose, no abandono do tratamento 

e aplicabilidade de ações preventivas de educação em saúde no campo de prática, realizado na atenção primária a 

saúde. Metodologia: Relato de experiência vivenciado por acadêmicos do 9° período do curso de enfermagem de uma 

Universidade privada, referente a disciplina (estágio supervisionado I), o período de estudo foi compreendido entre 

maio a junho de 2018, com um grupo de 5 acadêmicos, que participavam da prática da educação em saúde às pessoas 

com TB, na atenção primária á saúde. Resultados: Na prática são empregadas ferramentas auxiliadoras no controle 

TB, é preciso orientar a família e o cliente criando estratégias voltadas a minimizar os impactos que a doença traz, 

favorecendo um vínculo de confiança entre o profissional de saúde e o paciente. Sendo assim o acadêmico de 

enfermagem deve ser capaz de compreender a natureza da TB, os mecanismos de prevenção em prol da educação 

em saúde, para envolver uma assistência mais humanizada e redução de casos de abandono. Conclusão: O Estágio 

Supervisionado I é uma disciplina obrigatória do currículo do Curso de enfermagem que busca proporcionar às 

discentes oportunidades de correlacionar a teoria com a prática no seu cotidiano. Contribuições: O estágio 

proporcionou às estagiárias colocar em prática os conceitos de educação em saúde, desmitificando aspectos lendários 

sobre a TB, proporcionando uma boa adesão ao tratamento para que se possa contribuir de forma satisfatória, 

buscando então assim a cura. Espera-se que o relato de experiência vivenciado por acadêmicos de enfermagem tenha 

como contribuição cooperar na dinâmica da terapêutica do profissional, do paciente e da família, ofertando a educação 

em saúde ao cuidado prestado a portadores de TB. 

 

Descritores: Tuberculose, Atenção primaria à saúde, Enfermagem em saúde comunitária. 

 

1- Estudante de graduação. Escola de Enfermagem; 2 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem; 3 - 

Estudante de graduação. Escola de Enfermagem; 4 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem; 5 - 

Enfermeira. Especialista em Educação Profissional na área de Saúde pela ENSP. Enfermagem do trabalho pela 

Universidade Gama Filho. Docente e coordenadora de estágio pelo Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM; 

6 - Estudante de graduação. Escola de Enfermagem 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO TRABALHO DE PARTO 

 

1- Dominique Silva Ferraz; 2- Stefanie Gabriele da Silva; 3- Miriam de Fátima Aniceto Guimarães; 4- Betânia Fidelix 

Correa da Silva Santos; 5- Paula Cristina da Silva Cavalcanti; 6- Mirza Almeida Santos 

 

Introdução: Práticas integrativas e complementares de saúde baseiam-se na atenção humanizada, integralidade do 

indivíduo, buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde 

com tecnologias eficazes e seguras. Enfatiza a escuta acolhedora, vínculo terapêutico e integração do ser humano 

com o meio ambiente e a sociedade. Objetivo: apresentar métodos não farmacológicos de alivio da dor em parturientes 

e avaliar as implicações da atenção prestada pelo enfermeiro através dos métodos não farmacológicos de alivio da 

dor durante o trabalho de parto. Metodologia: revisão integrativa. Descritores: métodos não farmacológicos, dor, 

trabalho de parto. Critérios de inclusão: produções online na integra, publicadas de 2013 a 2018. Encontrou-se 73, no 

primeiro filtro restaram 28, excluídas 05 repetidas, analisou-se 23. Resultados: 13 na LILACS, 09 na MEDLINE, 07 

BDENF – Enfermagem e 01 MOSAICO - Medicina integrativa. Categorias: 1- Trabalho de parto e dor: a dor é subjetiva, 

agrupada conforme a fase do parto, podendo ser intensificada pelo estado emocional da parturiente e por fatores 

ambientais, evidenciou-se a importância do enfermeiro reconhecer as próprias emoções e valores. No trabalho de 

parto a parturiente pode manifestar dor física e psíquica. Categoria 2: Cuidados do enfermeiro no trabalho de parto. 

Técnicas descritas: auxílio no banho de imersão e chuveiro para relaxamento; utilização da bola suíça para 

estimulação sensorial, melhora o fluxo sanguíneo e oxigenação tecidual; deambulação, utilizada para reduzir a 

duração do trabalho de parto aumentando a tolerância à dor; técnicas de relaxamento, cromoterapia, musicoterapia e 

aromaterapia auxiliam no equilíbrio da energia alterada pela dor, provocando bem-estar. Técnicas escolhidas 

embasadas no momento fisiológico de cada fase do trabalho de parto. Conclusão: enfermeiros devem refletir sobre 

as influências de suas crenças e valores no lidar com a dor do parto e garantir que os cuidados apoiem a escolha da 

mulher. A principal vantagem na utilização de recursos não-farmacológicos é o reforço da autonomia da parturiente, 

proporcionando sua participação ativa e de seu acompanhante durante o parto e nascimento, estando associados a 

poucas as contraindicações ou aos efeitos. 

 

Descritores: práticas integrativas e complementares de saúde, parto, enfermagem 

 

1- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 

2- . Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 

3- Acadêmico da Graduação de Enfermagem do 8º período da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 

5- Enfermeira. Doutora em enfermagem pela UFRJ. Docente da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 

6- Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Unirio. Docente da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende / RJ; 
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TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO 

 

1.Elias Barbosa de Oliveira; 2.Julia Fernanda da Silva Sodré; 3. Maysa Rodrigues Sodre 

 

Estudos evidenciam que os trabalhadores de Saúde Mental no país convivem com a falta de recursos humanos e 

materiais e de infraestrutura nos serviços e a precariedade dos vínculos empregatícios. O sofrimento é potencializado 

por outros fatores como a pobreza da população atendida, suas precárias condições de vida em geral e a violência no 

território. Objetivos: verificar a prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) em trabalhadores de enfermagem 

de um hospital psiquiátrico e analisar os sinais e sintomas preditores. Método: estudo transversal do tipo quantitativo, 

descritivo e exploratório, cujo campo foi um hospital psiquiátrico situado no município do Rio de Janeiro. A amostra foi 

composta por 90 trabalhadores de enfermagem. Na coleta de dados, utilizou-se o Self Report Questionnaire (SRQ-

20) para o rastreamento de TMC (OMS, 1985) e um questionário para a caracterização da amostra. O SRQ-20 é 

composto por 20 itens que avaliam sintomas de humor ansioso, diminuição da energia vital, somatização e 

sintomatologia depressiva. As respostas são bivariadas (sim) ou (não), cujo ponto de corte para a suspeição de TMC 

é de seis ou mais respostas positivas para o sexo masculino e sete para o feminino. Resultados: a suspeição de TMC 

foi 32,2% com prevalência para a questão “sentir-se nervoso, tenso ou preocupado” (51,1%). A análise bivariada 

correlacionou as variáveis: trabalhadores com vínculo estatutário, lotados no plantão noturno, que trabalhavam em 

mais de uma instituição e cumpriam carga horária acima de 50 horas semanais.   Conclusão: a prevalência de TMC 

encontra-se acima dos estudos encontrados na literatura em trabalhadores da área saúde com risco de adoecimento. 

Implicações para a enfermagem: o agravamento dos transtornos mentais comuns pode trazer implicações para a 

saúde do trabalhador e acarretar prejuízos para o cuidado oferecido aos pacientes e a necessidade de afastamento 

do profissional para tratamento. 

 

Descritores: Enfermagem, estresse psicológico, saúde do trabalhador 

 

1.Professor Associado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Enfermagem. 2.Graduando de 

Enfermagem. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 3.Graduando de Enfermagem. Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. 
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REFORMA PSIQUIÁTRICA E FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: A RESIDÊNCIA EM SAÚDE MENTAL 

 

1- Elias Barbosa de Oliveira; 2- Olivia de Andrade Guerra; 3- Claudia Mara de Melo Tavares; 4 - Célia  Caldeira 

Fonseca Kestenberg 

 

Recorte de dissertação de mestrado que teve como objetivo analisar as contribuições da residência de enfermagem 

em Saúde Mental para a formação de especialistas na visão de egressos de um programa de residência de 

enfermagem em Saúde Mental. Estudo qualitativo do tipo descritivo e exploratório que teve como campo um Serviço 

de Treinamento e Avaliação de Enfermagem de um hospital universitário situado no município do Rio de Janeiro. 

Participaram do estudo nove egressos da residência em enfermagem em saúde mental e psiquiatria a partir dos 

critérios estabelecidos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, cujos dados foram coletados através 

de entrevista semiestruturada e registro em áudio do tipo mp3. Após transcrição os depoimentos foram categorizados 

mediante a técnica de análise de conteúdo temática e discutidos a luz do referencial teórico adotado. Resultados: na 

visão dos egressos a residência de enfermagem em Saúde Mental é uma metodologia de ensino-aprendizagem que 

contribui para a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, principalmente no que dizem respeito ao 

desenvolvimento de habilidades como escuta, observação e acolhimento do usuário através do relacionamento 

terapêutico, a empatia, sendo tais conhecimentos e/ou competências aplicadas em vários contextos de cuidado 

consonante com a Reforma Psiquiátrica. Acrescentam-se outras habilidades como realização de grupos, consulta de 

enfermagem em Saúde Mental, liderança de equipe e outros. Conclui-se que a residência em Saúde Mental 

consonante aos princípios da Reforma Psiquiátrica é uma excelente metodologia de ensino aprendizagem na 

produção do conhecimento e trocas de experiências intra e intersetorial com participação de profissionais de varias 

áreas, usuários e familiares. Implicações para a prática: com a reforma psiquiátrica e os novos dispositivos de cuidados 

em saúde mental, há necessidade de formação de especialistas cuja formação esteja condizente com os princípios 

da assistência de base territorial e com a participação da família. 

 

Descritores: Enfermagem, saúde mental, formação. 

 

1 - Professor Associado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2.Enfermeira. Mestre em Enfermagem. CAPSad 

Antônio Carlos Mussum. Professora Titular. Universidade Federal Fluminense. Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa; 4 - Professora Adjunta. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Enfermagem. 
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CONSULTA DE ENFERMAGEM PRÉ-NATAL: ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO NA 

FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

1 - Juliana Medeiros Fernandes; 2 - Luiza Mara Correia 

 

Introdução: Ao longo de sua trajetória acadêmica, a Faculdade de Enfermagem da UERJ vem organizando e 

estruturando diversas estratégias pedagógicas em busca da articulação entre Ensino e Pesquisa, como a aplicação 

da Consulta de Enfermagem individual e coletiva no penúltimo período do Internato de Enfermagem. A associação 

entre as competências e habilidades descritas na subárea assistencial IV favorece a vinculação entre as demandas 

do ensino e da pesquisa e as reais necessidades da clientela de gestantes de um Centro Municipal de Saúde. Nessa 

perspectiva, este presente estudo caracteriza os produtos decorrentes das consultas realizadas no CMS Milton Fontes 

Magarão - SMS/RJ, realçando a importância dessa experiência prática na formação do enfermeiro. Objetivo: Realizar 

uma curadoria dos dados visando compreender o perfil predominante da clientela assistida pelos internos de 

enfermagem. Método: Análise documental a partir dos atendimentos realizados no período de 1997 a 2015 pelos 

internos de enfermagem por meio da consulta pré-natal.  

Resultados e discussões: Fizeram parte deste estudo 37 turmas, totalizando 1295 internos, responsáveis pelo 

atendimento de 10.568 consultas de pré-natal, sendo 1220 (12%) consultas de primeira vez e 9.348 (88%) 

subsequentes. O perfil predominante da clientela assistida é de mulheres com a faixa etária entre 13 e 40 anos, com 

maior incidência nos grupos com menores de 18 anos e de 19 a 29 anos de idade, seguido de 30 a 40 anos; com grau 

de escolaridade a nível de ensino fundamental (63,27%), que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre de gravidez 

e realizaram de 3 a 8 consultas, normalmente desacompanhadas ou com familiares do sexo feminino. Considerações 

finais: Através deste critério, é possível traçar estratégias de prevenção de saúde voltadas para grupos etários 

específicos, além de ações a fim de fortalecer o vínculo com a gestante e a adesão ao pré-natal. Destaca-se que a 

experiência prática oriunda do internato de Enfermagem no cuidado a mulher oportuniza a vivência com as situações 

reais de forma a preparar nas múltiplas competências e habilidades no cuidado, capacitando a reconhecer, interpretar 

e resolver os problemas específicos e situações em gerais. 

 

Descritores: Enfermagem obstétrica, Ensino, Serviço. 

 

1 - Estudante de graduação. Faculdade de Enfermagem da UERJ; 2 - Enfermeira Obstétrica. Doutora em 

Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA 

IDOSOS 

 

1 - Sol Diniz da Costa Lima; 2 - Driellen Barreto da Rocha; 3 - Jennifer de Oliveira Batista; 4 - Isabel de Almeida 

Fonseca; 5 - Paula Cristina da Silva Cavalcanti; 6 - Ana Paula de Andrade Silva 

 

Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o processo de trabalho da equipe de 

enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos. Objetivo: identificar na literatura a sistematização do cuidado 

de enfermagem nas Instituições de longa permanência para idosos; elaborar um instrumento para realização da 

sistematização do cuidado de enfermagem. Método: Revisão integrativa com busca de produções publicadas em 

português, disponíveis na íntegra nas bases LILACS, MEDLINE, BDENF. Foram utilizados os descritores: saúde do 

idoso; enfermagem; instituição de longa permanência para idosos, sendo selecionados e analisados 26 estudos. 

Resultados e discussão: Os temas mais evidentes nos estudos foram agrupados e emergiram as categorias: 1) 

Aspectos sociodemográficos; 2) Necessidades humanas fundamentais; 3) Segurança medicamentosa; 4) Equipe 

interdisciplinar. A partir dos temas elencados foi criado um formulário composto com os campos: A) Dados 

bibliográficos; B) Dados Subjetivos:  estudo de caso clínico; C) Exame Físico céfalo-podal usando a técnica 

propedêutica da inspeção, palpação, percussão e ausculta e mobilidade; D) Plano assistencial com sistematização da 

assistência de enfermagem onde as etapas foram organizadas com o objetivo de direcionar o cuidado profissional de 

enfermagem. Conclusão: Concluímos ser essencial o estabelecimento de intervenções, visando melhorar a qualidade 

do cuidado prestado ao idoso institucionalizado em ILP.  

Descritores: Saúde do idoso; Enfermagem; Instituição de longa permanência para idosos. 

 

 

Descritores: Saúde do idoso, enfermagem, Instituição de longa permanência para idosos 

 

1- Acadêmica da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá; 2 - Acadêmica da Graduação de 

Enfermagem da Universidade Estácio de Sá; 3 - Acadêmica da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio 

de Sá;  4 - Mestre em ensino na saúde. Docente da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá; 5 - 

Enfermeira. Doutora em enfermagem pela UfRJ. Docente na Universidade Estácio de Sá, campus Resende RJ  
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INTERRUPÇÕES NO PREPARO DE MEDICAMENTOS NA TERAPIA INTENSIVA 

 

1.Poliana M. de Araujo, 2.Luciana G. Assad, 3.Luana F. de Almeida, 4.Flávia G. Camerini, 5.Vanessa G. de Paula, 

6.Ohanna O. M. do Rosário 

 

Objetivo: Caracterizar o perfil das interrupções que acometem os profissionais de enfermagem durante o preparo de 

medicamentos. Método: Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado em uma unidade de 

terapia intensiva de um hospital universitário. Para a coleta de dados foi construído banco de dados no Excel com: 

profissional responsável pelo preparo de medicamentos, tempo de duração de cada interrupção; tipo de interrupção; 

categoria profissional que interrompeu o preparo de medicamentos. Excluídos do estudo graduandos de enfermagem 

e professores, pois entende-se que interrupções fazem parte do processo ensino e aprendizagem. Tipos de 

interrupções: intrusões (invasão de espaço), distrações, pausas e discrepâncias (quando o profissonal percebe algum 

erro que possa influenciar no preparo). As observações foram realizadas aleatoriamente, de segunda a sexta-feira, 

nos turnos de manhã e tarde, entre sete e dezenove horas, no mês de abril de 2018. Estudo aprovado pelo CEP 

segundo o número 82003617.4.0000.5259. Resultados: verificados 237 preparos de medicamentos, em 30 horas de 

observação. Dos profissionais (15) responsáveis pelo preparo de medicamentos,  cinco (33,3%) eram enfermeiros, 

cinco (33,3%) técnicos de enfermagem e cinco (33,3%) residentes de enfermagem. Verificou-se 36 (15,2%) 

interrupções durante o preparo de medicamentos. Tipos de interrrupções: 26 (72,2%) caracterizaram-se por 

distrações, ocasionadas por outros profissionais ou por telefones celulares; 09 (25%) discrepâncias percebidas pelos 

próprios profissionais acerca do processo de prescrição medicamentosa até o preparo, como erro de prescrição 

médica e erro de apresentação da droga; 01 (2,8%) pausas planejadas. Não foi observado nenhum tipo de intrusão 

durante o processo de preparo de medicamentos. As interrupções foram realizadas por técnicos de enfermagem (11-

30,6%); enfermeiros (09-25%); equipe médica (06-16,7%); auto-interrupção (06-16,7%) e nutricionistas (01-2,8%). 

Duração: (47,3%)  um minuto; 25% dois minutos e 8,3% três minutos. Conclusão: A ocorrência de interrupções na 

unidade estudada foi significante diante dos riscos relacionados à etapa de preparo de medicamentos, sendo que a 

maior parte das mesmas foram desnecessárias e ocasionadas pela equipe de enfermagem. 

 

Descritores: Segurança do paciente; Interrupção; Erro de medicação. 

 

1-Residente de enfermagem.HUPE/ENF UERJ 2.Professora Doutora em Enfermagem. Faculdade Enfermagem 

UERJ 3.Professora Doutora em Enfermagem. Faculdade Enfermagem UERJ 4.Professora Doutora em Enfermagem. 

Faculdade Enfermagem UERJ 5.Professora Doutora em Enfermagem. Faculdade Enfermagem UERJ 6.Residente 

de enfermagem.HUPE/ENF UERJ 
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O PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM EM DUAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE NITERÓI. 

 

1 - Carolina Lima dos Santos; 2 - Maritza Consuelo Ortiz Sanchez; 3 - Maria Lelita Xavier; 4 - Miriam Marinho 

Chrizostimo; 5 - André Luiz de Souza Braga  

 

O planejamento é importante para a possibilidade de ampliação da eficácia do serviço de enfermagem e de saúde. 

Objetivo: analisar os reflexos do planejamento realizado pelos enfermeiros em duas unidades da atenção básica em 

saúde. Metodologia: Pesquisa qualitativa, descritiva. Campos: uma Policlínica Comunitária e uma Unidade Básica de 

Saúde.  Participantes: Cinco enfermeiros, sendo quatro da Unidade Básica de Saúde e uma da Policlínica Comunitária. 

Coleta dos dados: roteiro de entrevista semiestruturada. Parecer consubstanciado: CAAE: 

46534115.2.0000.5243/2015. Resultados: mediante a análise evidenciou-se a categoria: conhecimento dos 

enfermeiros sobre o planejamento e seus reflexos na assistência prestada. Ressaltando a necessidade da utilização 

de métodos que possibilitem o planejamento de acordo com a demanda da comunidade, é fundamental que o 

profissional conheça o conceito de gerenciamento sabendo utilizar instrumentos de auxilio no processo de trabalho, 

visando qualidade no atendimento. Considerando que recursos humanos qualificados e quantidade ideal, trabalho 

sistematizado e uso de instrumentos próprios de planejamento consegue-se alcançar condições adequadas para a 

prestação da assistência. Conclusão: O conhecimento dos enfermeiros entrevistados sobre planejamento ficou 

evidenciado ao analisar os discursos, ainda reflete a preocupação do envolvimento de todos para alcançar as metas 

institucionais. Ao ser utilizado pelos enfermeiros possibilitou refletir sobre a importância de sua utilização na otimização 

dos serviços de enfermagem e das instituições onde estão inseridas, porém, a existência de fragilidades: falta de 

recursos humanos, materiais além da falta de reconhecimento de seu trabalho dificultam algumas vezes o alcance 

dos objetivos. Contribuições e implicações para a enfermagem: O planejamento na atenção básica é uma necessidade 

cotidiana que permite garantir direcionalidade nas ações desenvolvidas. Compete ao enfermeiro, diante do 

reconhecimento da necessidade do planejamento a iniciativa de promover uma administração pautada na eficiência e 

eficácia da assistência prestada, validando o reconhecimento profissional e buscando qualidade para seus usuários. 

 

 

 

Descritores: Enfermagem, Planejamento, Atenção Primária de Saúde 

 

1 - Acadêmica de Enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa-UFF; 2 - Enfermeira. Doutora em 

Enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa-UFF; 3 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. 

Faculdade de Enfermagem-UERJ; 4 - Enfermeira. Doutora em Ciências da Educação. Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa-UFF; 5 - Enfermeiro. Doutor em Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa-UFF.  
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BELA, RECATADA E DO LAR: A INFLUÊNCIA DO ENFERMEIRO NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DA 

MULHER. 

 

1 - Raysa Lohanna da Cunha Pimenta; 2 - Elen Cristina Faustino Rego; 3 -  Yara Waléria Lopes de Brito Cruz; 4 - 

Daniele Cristina de Almeida Gomes; 5 - Louise Anne Reis Paixão; 6 - Livia Fajin de Mello Santos 

 

Objetivo: Identificar o papel do Enfermeiro e o alcance da sua atuação profissional quanto ao ganho de autonomia da 

Mulher. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão com abordagem qualitativa. A busca foi realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde utilizando os descritores “Sexualidade AND “Género” AND “Saúde da Mulher” indexados nos 

Descritores em Ciências da Saúde, no período de fevereiro a junho de 2018. Critério de inclusão: idioma português, 

disponível na íntegra no período de 2009 a 2017 e que abordavam a base temática. De exclusão: repetidos em outras 

bases de dados, apenas artigos originais e que não abordavam a temática. Resultados:Foram achados nas 

publicações relatos de que ainda ocorrem diversos tipos de violências contra mulheres, como as de gênero. No 

entanto, as transformações sociais que agem sob a mulher dissociam a sexualidade da reprodução, ganhando 

autonomia sobre seu corpo, garantindo suas próprias perspectivas tanto na maternidade como profissionalmente 

diferentemente do passado. No tocante ao enfermeiro, é a maior fonte de informação quanto à direitos garantidos 

ainda desconhecidos, por exemplo o direito de usos contraceptivos. Esses fatos revelam a importância do enfermeiro 

de visão holística na saúde da mulher, sendo sensível a contextualização e complexidade do gênero aqui discutido. 

Conclusão: Ainda existem mulheres subjugadas pela cultura do patriarcado no Brasil, sofrendo diversos tipos de 

violência, sendo fortemente evidenciada a violência moral e psicológica, que as impede de serem protagonistas de 

sua própria vida. Neste contexto, o enfermeiro deve ser capaz de identificar a qualidade das relações psico-sociais da 

cliente, buscando estimular nesta, noções de independência de pensamentos, padrões e valores, assim como dar 

autonomia nas suas escolhas, inclusive sexuais e reprodutivas, evidenciando a esta a não obrigatoriedade de 

relacionar sexualidade e reprodução, orientando quanto a direitos, e promovendo saúde e auto-conhecimento. 

 

Descritores: Sexualidade, Gênero, Saúde da Mulher 

 

1 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades São José; 2 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades São 

José; 3 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades São José; 4 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades 

São José; 5 - Enfermeira da estratégia de saúde da família. Doutoranda em Enfermagem. Docente das Faculdades 

São José; 6 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente da UNIABEU e Faculdades São José. 
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CONSULTA DE ENFERMAGEM PÓS-PARTO: ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA 

FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

1 - Juliana Medeiros Fernandes; 2 - Luiza Mara Correia 

 

Introdução: Ao longo de sua trajetória, a Faculdade de Enfermagem da UERJ vem estruturando diversas estratégias 

pedagógicas em busca da articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. É nesse contexto que, em 1997, o projeto 

“A Enfermagem Obstétrica da UERJ no atendimento pré-natal: consultas individuais e coletivas” foi implantado no 

CMS Milton Fontes Magarão, desenvolvendo a Consulta de Enfermagem no Pré-natal e Pós-parto. Em 2011, o registro 

de atendimentos da consulta de pós-natal teve início com a adesão do município do Rio de Janeiro à Rede Cegonha, 

permitindo um cuidado mais integral e contínuo no decorrer do ciclo gravídico-puerperal. Nessa perspectiva, este 

estudo busca caracterizar os produtos decorrentes das consultas realizadas, realçando a importância dessa 

experiência prática na formação do enfermeiro. 

Objetivos: Realizar uma curadoria dos dados visando compreender o perfil predominante da clientela assistida pelos 

internos de enfermagem. 

Métodos: Pesquisa quantitativa exploratória realizada por meio da análise documental oriunda da aplicação de um 

instrumento na primeira consulta pós-parto no período de 2014 a 2017. Resultados e discussões: Diante da amostra 

de 141 puérperas, o perfil predominante é de mulheres com idade entre 19 e 35 anos (78,7%), autorrelatadas 

pretas/pardas (71,6%), casadas ou com união estável (56,7%) e com ensino médio completo (28,4%). Em relação ao 

parto, o predomínio é de mulheres com idade gestacional entre 37 e 41 semanas, que realizaram mais de sete 

consultas de pré-natal, iniciaram espontaneamente o trabalho de parto do tipo normal/vaginal sem episiotomia ou 

lacerações, foram assistidas por médicos na unidade de referência, não apresentando complicações no parto/ pós-

parto. Considerações finais: Os critérios observados indicam o compromisso da usuária com a assistência no período 

gestacional e a adesão ao Projeto Cegonha Carioca, desmistificando o local de nascer, reduzindo a busca do 

atendimento à atenção hospitalar para esse fim e assegurando boas práticas na atenção ao parto e nascimento. Nesse 

sentido, é possível identificar a importância da integração entre as atividades fins da Universidade, visto que esta 

intermediação permite a vivência dos alunos com a realidade no âmbito do SUS durante a sua formação. 

 

Descritores: Enfermagem obstétrica, Ensino, Extensão 

 

1 - Estudante de graduação. Faculdade de Enfermagem. UERJ; 2 - Enfermeira Obstétrica. Doutora em Enfermagem. 

Escola de Enfermagem Anna Nery. 
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROTEINÚRIA 

 

1- Letícia Mello dos Santos; 2 - Barbara da Silva Moreira; 3 - Gabriel Silva da Rosa de Carvalho; 4 - Edílson 

Vasconcelos de Almeida; 5 - Fabio da S. de A. Fortes; 6 - Thiago Manchester de Mello 

 

Introdução: Proteinúria é a perda exacerbada de proteína pela urina, especialmente da proteína denominada albumina, 

presente no plasma sanguíneo, fabricada pelo fígado e resultante do metabolismo de alimentos proteicos, como 

carnes, ovos e seus derivados. Quando a perda de proteína pela urina ultrapassa 3,5 gramas por dia, recebe o nome 

de Proteinúria Nefrótica. É importante destacar que fisiologicamente é impossível a molécula desta proteína passar 

pelos néfrons, justamente pelo seu tamanho. O tratamento para a proteinúria é variado uma vez que depende da 

causa, tendo em vista esse aspecto. A possibilidade de melhora desse quadro só é obtida quando a perda de proteínas 

é interrompida com a recomposição da taxa plasmática da albumina. Objetivo: Destacar a importância da Enfermagem 

no cuidado ao cliente com Proteinúria. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com Revisão Integrativa, 

utilizando como palavras chaves: “proteinúria", “enfermagem”, “cuidados”, no banco de dados da BVS e LILACS entre 

os anos de 2012 a 2017. Dentre os 10 artigos encontrados, quatro não atendiam o objetivo desta revisão. Resultados: 

Os cuidados de enfermagem relacionados a Proteinúria são bem distintos e básicos, pois estão relacionados não só 

com orientações dirigidas aos hábitos alimentares do indivíduo, como também ao acompanhamento das medidas da 

Pressão Arterial. Além destes dois cuidados básicos de saúde, existe outras orientações que podem ser dirigidas ao 

cliente como a interrupção de tabagismo. Para efeito geral, os cuidados de enfermagem estão relacionados a 

orientação na mudança de hábitos de vida e com a utilização de medicamentos que podem combater os quadros de 

aparecimento da proteinúria de forma secundária, como ocorre na Hipertensão Arterial e na Diabetes Mellitus. 

Considerações Finais: A partir deste estudo conseguimos entender as orientações geradas pela Enfermagem no 

cuidado ao cliente com proteinúria, associadas aos cuidados diários básicos de vida e que se relacionam com a 

pirâmide das necessidades humanas básicas de Maslow e com os cuidados específicos relacionados ao indivíduo 

acometido. 

 

Descritores: Proteinúria, Enfermagem, Cuidados 

 

1- Discente do curso de graduação em Enfermagem das Faculdades São José; 2 - Discente do curso de graduação 

em Enfermagem das Faculdades São José; 3 - Discente do curso de graduação em Enfermagem das Faculdades 

São José; 4 - Docente do curso de graduação em Enfermagem das Faculdades São José; 5 - Docente do curso de 

graduação em Enfermagem das Faculdades São José; 6 - Docente do curso de graduação em Enfermagem das 

Faculdades São José 
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SEGURANÇA DO PACIENTE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR: REVISÃO 

INTEGRATIVA  

 

1 - Aline Fabricia Bistene; 2 - Carina S. de Oliveira Bernardo; 3 - Letícia Mello dos Santos; 4 - Luciane Alves Vercillo; 

5 - Ronaldo Barbosa Marins; 6 - Sandro Lucas Silva 

 

Introdução: A segurança do paciente é um tema de relevância crescente em todo o mundo. A OMS define 

Segurança do Paciente como a redução do risco de danos desnecessários a um mínimo aceitável. Em 

2013, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), objetivando 

a qualificação do cuidado em saúde em todo país. Na Unidade de Emergência Hospitalar, os profissionais 

de enfermagem são responsáveis por grande parte das ações assistenciais, assumindo uma posição 

importante na admissão destes pacientes, realizando o primeiro atendimento, classificando mediante os 

protocolos de riscos. Esta posição pode contribuir para minimizar as possibilidades de danos atingirem o 

paciente, detectar complicações precocemente e realizar condutas necessárias para reduzir incidentes. 

Objetivo:  analisar  o atendimento seguro da equipe de enfermagem ao paciente no setor de emergência 

em uma unidade hospitalar. Metodologia: pesquisa qualitativa, por meio de Revisão integrativa. As bases 

de dados foram SciELO e LILACS. Descritores: “enfermagem”, “segurança do paciente”, “serviços médicos 

de emergência”. Foram selecionados para análise 8 artigos entre 2014 e 2017, onde 1 não atendia o 

objetivo desta revisão. Resultados: Identificaram-se quatro categorias: Avaliação da Qualidade da 

Classificação de Risco nos Serviços de Urgência e Emergência; Perspectiva da Equipe de Enfermagem 

Sobre a Cultura da Segurança do Paciente na Emergência; Segurança do Paciente na Emergência 

Pública; Percepção do Paciente com a Segurança no Atendimento em Unidade de Emergência e Urgência. 

Observa-se que existem poucas publicações acerca da temática relacionada à unidade de emergência 

hospitalar com a utilização de protocolos para redução de riscos relacionados à saúde do paciente. 

Considerações Finais: Os serviços de emergência do Brasil apresentam alta demanda de pacientes, 

exigindo que o Enfermeiro atuante nesta área, tenha conhecimento técnico- científico e competência 

clínica. Classificar pacientes quanto à gravidade clínica é responsabilidade do Enfermeiro, sendo o 

primeiro passo para garantir a segurança do paciente em serviços de emergência hospitalar. 

 

Descritores: Enfermagem, Segurança do paciente, Serviços médicos de emergência 

 

1 - Acadêmica de Enfermagem do 7º período das Faculdades São José. Monitora da disciplina de Urgência e 

Emergência. Técnica de Enfermagem da Área de Educação Continuada do INTO/MS; 2 - Acadêmica de 

Enfermagem do 7º período das Faculdades São José. Monitora da disciplina de Urgência e Emergência. Técnica de 

Enfermagem do Setor de Emergência do HUPE; 3 - Acadêmica de Enfermagem do 6º período das Faculdades São 

José. Monitora da Disciplina de Histologia e Embriologia; 4 - Enfermeira. Mestre. Coordenadora e Professora do 

Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades São José; 5 - Enfermeiro. Especialista. Docente do Curso de 

Graduação em Enfermagem ; 6 - Enfermeiro. Mestre. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem das 

Faculdades São José   
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS NA INFÂNCIA – 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1-Clarissa Coelho Vieira Guimarães;2-Beatriz Gerbassi Costa Aguiar; 3-Francisca Alice Almeida Santos;4-Fabiana 

Virgulino de Vasconcelos;5-Anderson Adriano Andrade;6- Lívia Silvia de Almeida Fontenele 

 

OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem em uma educação em saúde sobre 

prevenção de acidentes domésticos na infância. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo relato de experiência, realizado no mês de maio de 2018. A Educação em Saúde ocorreu através de 

um stand estabelecido em um local de grande movimentação acadêmica, onde cerca de 160 pessoas 

participaram da temática proposta, sendo eles na faixa etária de 18 a 40 anos. Esta atividade objetivou 

analisar o grau de relevância do conteúdo em relação aos participantes e o nível de conhecimento dos 

mesmos mediante o debate, sendo assim observado um conhecimento prévio dos mesmos em relação ao 

tema, visou-se também, promover a estima do público para com o tópico ao propiciar uma visão disso 

como uma preocupação social a ser discutida tendo em vista sua alta incidência. A coleta de dados 

respeitou a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Após a nossa abordagem 

os participantes tinham bastante dúvidas sobre o assunto, mas que conseguimos esclarece-las durante a 

abordagem e a premiação nos ajudou a chamar a atenção do público para que eles focassem mais no 

conteúdo abordado. CONCLUSÃO:  Pode-se constatar que a educação de saúde do grupo pôde contribuir 

de forma positivamente para a expansão do conhecimento com o público. Além de promover aos 

integrantes do grupo o desenvolvimento de algumas habilidades como o trabalho em equipe e 

responsabilidade, uma vez que são características tão importante dentro da nossa formação profissional. 

E o enfermeiro, independentemente de sua área de atuação, pode e deve contribuir para a sociedade com 

os cuidados básicos na prevenção de acidentes domésticos com crianças, uma vez que a sua atuação 

não se limita apenas à sua especialidade. 

 

Descritores :Enfermagem; Acidentes Domésticos; Saúde da Criança. 

 

1- Enfermeira. Mestranda da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; 2-

 Enfermeira. Doutora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; 3- Estudante de 

Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará; 4- Estudante de Enfermagem do Centro Universitário 

Estácio do Ceará; 5-  Estudante de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará; 6-

 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS EM CRIANÇAS – RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

1- Clarissa Coelho Vieira Guimarães; 2 - Beatriz Gerbassi Costa Aguiar; 3 - Joyceanne Alice Portela Faustino; 4 - 

Talita de Almeida Nascimento; 5 - Ana Carolina Almeida Pinto; 6 -  Maria Eliane Maciel de Brito. 

 

OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem em uma educação em saúde sobre 

prevenção de queimaduras em crianças. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato 

de experiência, elaborado no contexto da Semana de prevenção de Queimaduras em um Hospital Público 

do município de Fortaleza- CE,  no mês de junho de 2018 por acadêmicos de Enfermagem integrantes do 

Grupo de Pesquisa em Saúde da Criança (GPESC).  Durante a Educação em saúde sobre prevenção de 

queimaduras, proposta aos familiares que aguardavam o respectivo horário da visita, foram utilizados 

panfletos explicativos e um banner ilustrativo sobre a Semana de prevenção de queimaduras. A coleta de 

dados respeitou a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Os resultados 

mostram a necessidade de mais ações educativas o repasse de informações e as estratégias voltadas 

para educação em saúde junto a comunidade é um instrumento hábil na assimilação das transformações 

vividas. A participação dos profissionais de saúde para a diminuição desses acidentes tem um papel 

fundamental no que diz respeito à orientação sobre a importância do conhecimento como forma de 

prevenção de acidentes. CONCLUSÃO:  Conclui-se por este trabalho que foi possível desenvolver por 

meio de educação em saúde os cuidados de enfermagem, tendo a possibilidade de ajudar as pessoas a 

se educarem quanto a gravidade e a importância de colocar em prática ações que previnam ou auxiliem 

no atendimento a pessoa queimada. Atividade essa que proporcionou as discentes uma chance de se 

aprofundarem quanto ao tema e pudessem repassar seus conhecimentos obtidos através do grupo de 

pesquisa.  

 

Descritores: Enfermagem; Saúde da Criança; Queimaduras. 

 

1- Enfermeira. Mestranda da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; 2-

 Enfermeira. Doutora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; 3- Estudante de 

Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará; 4- Estudante de Enfermagem do Centro Universitário 

Estácio do Ceará; 5-  Estudante de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará; 6-

 Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará – UFC. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA MULHER 

 

1 - Jheniffer Lucy dos Santos Lopes; 2 - Gabrielle Santana Carneiro Garcês; 3 - Nayad Fortunato José Lima; 4 - 

Zaida Cristiana Veloso Souza; 5 - Júlia Cristina de Oliveira Abreu; 6 - Almir Ferreira da Silva 

 

Introdução: O estudo trata da experiência de acadêmicos de enfermagem no estágio supervisionado em 

uma maternidade no Estado do Rio de Janeiro, no qual vivenciou-se a importância da assistência 

humanizada à mulher gestante em trabalho de parto, parto e puerpério. Objetivo: Relatar a aplicabilidade 

de ferramentas como métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto e parto e a 

presença do acompanhante visam acalmar estas futuras mães e auxiliam na qualificação dos cuidados de 

enfermagem das pacientes hospitalizadas. Metodologia: Os autores fazem uma reflexão em forma de 

relato de experiência frente ao desempenho destes profissionais, durante o preparo das gestantes durante 

os períodos clínicos do trabalho de parto.  

Resultados: A relevância da atuação do enfermeiro na média e alta complexidade, evidenciou o papel do 

mesmo quanto o ato de cuidar destas em um momento tão único em suas vidas e de seus familiares, 

revelando resultados positivos aos métodos de cuidado. Conclusão: A prática vivida foi enriquecedora para 

formação de futuros enfermeiros, permitindo o exercício dos conhecimentos teóricos e práticos, além de 

enfatizar valores da enfermagem quanto ao vínculo e comunicação terapêutica. 

 

 

 

Descritores: Saúde da mulher, Enfermagem, Assistência 

 

1 - Jheniffer Lucy dos Santos Lopes. Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio Prof. 

José de Souza Herdy – UNIGRANRIO; 2 - Gabrielle Santana Carneiro Garcês. Acadêmica do curso de Enfermagem 

da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy – UNIGRANRIO; 3 -Nayad Fortunato José Lima. 

Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza – UNIGRANRIO; 4 - 

Zaida Cristiana Veloso Souza. Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade do Grande Rio Prof. José de 

Souza Herdy – UNIGRANRIO; 5 - Júlia Cristina de Oliveira Abreu. Acadêmica do curso de Enfermagem da 

Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy – UNIGRANRIO; 6 - Almir Ferreira da Silva. Enfermeiro 

Obstétrico no Município do Rio de Janeiro. Professor Assistente na Unigranrio 
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PROMOÇÃO A SAÚDE NA CAPTAÇÃO DO HIPERDIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

1 - Bianca Damasceno Barroso; 2 - André Luiz de Souza Braga; 3 - Maritza Consuelo Ortiz Sanchez; 4 - Pedro Ruiz 

Barbosa Nassar. 

 

Introdução: No Brasil, a hipertensão arterial e o diabetes são responsáveis pela primeira causa de 

mortalidade e de hospitalizações, gerando um grande impacto econômico nos serviços de saúde1,2. O 

SISHiperdia, sistema informatizado que cadastra e acompanha os portadores de hipertensão arterial 

(HAS) e/ou diabetes mellitus (DM), captados/vinculados às unidades de saúde da Atenção Básica do 

Sistema Único de Saúde (SUS), gerando informações para profissionais e gestores  municipais, estaduais 

e ministério da saúde3. Objetivos: Descrever a importância da avaliação, cadastro e acompanhamento 

dos usuários da rede básica de saúde no HIPERDIA. Metodologia: relato de experiência a partir da 

participação dos discentes de enfermagem numa atividade organizada pela Policlínica Regional do Largo 

da Batalha (PRLB), Niterói/RJ. Nesta ocasião, realizou-se o cadastro de usuários, visando à captação 

precoce e sua inserção, quando justificado, no HIPERDIA. Resultados: os discentes aferiram a pressão 

arterial e nível glicêmico, atuando através da educação em saúde. Os usuários identificados com 

alterações foram encaminhados à emergência. As orientações fizeram-se valiosas na transmissão de 

segurança ao cliente, ressaltando-se que aquele momento não significaria um diagnóstico definitivo, mas 

sim, uma circunstância que precisa ser revalidada periodicamente. Observou-se a falta de conhecimentos 

sobre a HAS e o DM na população atendida. Conclusão: esta oportunidade permitiu identificar o valor do 

rastreamento de pessoas com suspeita de HAS e DM precocemente. A aproximação do profissional 

evidencia a preocupação no acompanhamento e educação em saúde da comunidade.  A participação na 

atividade contribuiu para o desenvolvimento da real importância do HIPERDIA e do gerenciamento da 

enfermagem quanto à promoção da saúde. Contribuições para a Enfermagem: A aproximação entre o 

profissional e o cliente, o momento do acolhimento da comunidade proporciona o levantamento de dados 

e orientações, além de aproximar o contexto socioeconômico de cada indivíduo à realidade do 

atendimento, auxiliando-os na prevenção de complicações. 

 

Descroitores: Enfermagem de Atenção Básica, Hipertensão, Diabetes Mellitus. 

 

1 - Estudante de Graduação EEAAC/UFF; 2 - Enfermeiro. Doutor em Ciências do Cuidado/UFF; 3 - Enfermeira. 

Doutora em Enfermagem/UFF; 4 - Enfermeiro. Doutor em Enfermagem e Biociências/UFF. 
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DEPRESSÃO POS PARTO E CUIDADOS PRESTADOS PELO ENFERMEIRO 

 

 1-Jacira Conceição da Costa Amado; 2- Luis Cleber da Silva Carlos; 3- Rodrigo Augusto Moreira de Souza Oliveira, 

4- Paula Cristina da Silva Cavalcanti 

 

Objetivo: evidenciar a conduta do enfermeiro na depressão puerperal descrita na literatura. Método: 

revisão integrativa da literatura com as palavras chave: depressão , puerperal  e enfermeiro. Critérios de 

inclusão: publicações online na íntegra, do período de 2013 a 2018. Encontrados 278 produções, amostra 

09 produções, todas estavam depositadas na base de dados MEDLINE. Resultados: 03 pesquisas foram 

realizadas na Oceania, 03 nos Estados Unidos, 01 na Ásia. Das produções acerca do cuidado prestado 

pelo enfermeiro, 100% versaram sobre o cuidado prestado pelo enfermeiro na identificação dos sintomas 

o mais precocemente, em 40% das produções o instrumento indicado foi a escala de risco para identificar 

a depressão puerperal, em 10% das pesquisas o pai foi foco do estudo na avaliacao. O cuidado no território 

levando em consideração a questão psicossocial foi evidenciado. A negligência do cuidado à puérpera 

com depressão foi abordado em 10% das pesquisas. Em 10% das publicações a identificação dos 

sintomas no período da gestação e em todo ciclo puerperal foi tema de discussão. Os enfermeiros 

adotaram uma abordagem sensível e cuidadosa na avaliação e na triagem, baseada no relacionamento 

para o processo de avaliação. Conclusão: a partir das evidências pode se concluir que existe um escassez 

de publicações sobre a depressão puerperal, para realizar a avaliação e a triagem de forma eficaz, é 

necessário apoio, treinamento e supervisão contínuos para manter um trabalho sensível e com 

identificação e planejamento do cuidado de enfermagem. As implicações para prática será um cuidado 

prestado pelo enfermeiro seguro, em todo ciclo gravídico puerperal. 

 

Descritores: Depressão,Puerperal, Enfermeiro 

 

1- Acadêmica do 8° período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

2- Acadêmico do 8° período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

3- Acadêmico do 8° período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

4- Docente da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ. 
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AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO DO MÉDIO 

PARAÍBA/ RJ 

 

1-Juliana Roza Dias; 2- Sonia Acioli; 3- Vanessa de Almeida Ferreira Correa; 4-Alex Simões de Mello; 5- Helena 

Maria Scherlowski Leal David 

 

INTRODUÇÃO: Estudos apontam que as práticas de educação em saúde desenvolvidas pelos agentes 

comunitários de saúde (ACS) são tendenciosas em focarem-se na doença, onde pouco ocorrem a troca 

de saberes e o diálogo entre o profissional e a comunidade. OBJETIVO: Conhecer as práticas de educação 

em saúde dos ACS na ESF da região do Médio Paraíba/RJ. MÉTODO: Estudo descritivo, qualitativo. 

Realizado grupo focal com 53 ACS da ESF dos municípios da região do Médio Paraíba/RJ. A análise dos 

dados baseou-se na hermenêutica-dialética. RESULTADOS: 1. O papel de convocador: Mobilizam os 

usuários a participarem das atividades educativas. Este mecanismo se mostra polivalente, quando pela 

articulação da cultura e saberes da população que o acompanha, garantindo a adesão nas ações 

propostas e ainda desvela problemas desconhecidos e institui busca ativa; 2. As práticas educativas 

extramuros: escolas, igrejas, nas ruas, padarias e bares. Proporcionam espaços de trocas de experiências 

e fortalecimento do vínculo. 3. Articulação com grupos sociais: Reconhece as lideranças comunitárias e 

articula laços em prol da comunidade. Estimula a participação dos usuários nas reuniões comunitárias pela 

luta por seus direitos à saúde. CONCLUSÃO: Ainda que as práticas educativas permaneçam sob a 

influência do modelo biomédico, com foco prevalente na doença, embora a criatividade e dinâmica das 

atividades sejam potentes dispositivos que promovem a transformação e a capacidade de reconstruir 

espaços de vida saudáveis. Sua atuação em diferentes espaços como um mediador da educação em 

saúde, tendo como retaguarda a equipe multiprofissional, aumenta a capilarização das formas de produzir 

saúde e mudanças nos hábitos e estilos de vida. CONTRIBUIÇÃO: Diante do contexto de fragilização da 

ESF como eixo orientador da ABS, por meio da PNAB 2017, esse estudo provoca uma reflexão crítica, 

acerca da importância de resgatar a essência do papel do ACS, ressaltando que os mesmos não 

necessitam de novas atribuições.  

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; Educação em Saúde. 

 

1-Enfermeira. Mestre. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2- Enfermeira. Doutora. Professora Associada. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3- Enfermeira. Doutora. Professora Adjunta. Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro; 4- Enfermeira. Doutora. Professora Associada. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 

5- Enfermeiro. Mestre. Professor Assistente. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 
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ARTICULAÇÃO ENTRE OS SABERES POPULARES E CIENTÍFICOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

1-Juliana Roza Dias; 2- Sonia Acioli; 3- Luciana Valadão Alves Kebian; 4- Vanessa de Almeida Ferreira Corrêa;4- 

Donizete Vago Daher; 5- Amanda de Lucas Xavier Martins 

 

INTRODUÇÃO: Estudos direcionados para as práticas dos profissionais de saúde na Atenção Primária à 

Saúde (APS) evidenciam pouca articulação entre as práticas e os saberes científicos e populares, 

principalmente nos seus sentidos, como se expressam e as ações que produzem. Havendo a necessidade 

de desenvolver práticas de saúde que reconheçam as experiências e os conhecimentos populares, a 

construção compartilhada de conhecimentos e que desmistifiquem a hierarquização entre os saberes 

científicos e não científicos. OBJETIVO: analisar os saberes de caráter científico e popular de enfermeiros 

e ACS das UBSF da Família do Estado do RJ. MÉTODO: Estudo qualitativo e descritivo na perspectiva 

hermenêutica- dialética. Foi realizado grupos focais com 17 ACS e entrevistas semi- estruturada com 16 

enfermeiros das UBSF no anos de 2014 e 2015. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os enfermeiros da ESF 

e os ACS utilizam os saberes científicos e populares no cuidado da saúde dos usuários. De modo geral, 

os saberes científicos estão diretamente vinculados à formação acadêmica do profissional, e os saberes 

populares às heranças e contextos socioculturais. Há o reconhecimento da importância dos saberes 

populares, especialmente os que se referem ao uso de ervas e chás, e sua articulação com os saberes 

científicos. Em alguns momentos, pode-se perceber a compreensão de que os saberes populares não se 

referem apenas ao conhecimento dos usuários, mas também às experiências vivenciadas pelos sujeitos 

em seus contextos sociofamiliares e culturais. CONCLUSÃO: Os profissionais utilizam saberes científicos 

e populares no cuidado à saúde, ainda que nem sempre de modo articulado a prática profissional. Alguns 

não reconhecem os saberes populares como saberes legítimos e com potência para dialogar e transformar 

as suas práticas profissionais em diálogo com os saberes científicos. IMPLICAÇÕES: A articulação entre 

os saberes apresenta-se como caminho potente na perspectiva de desenvolvimento de práticas de saúde 

mais integrais e eficientes dos enfermeiros e ACS na ESF. 

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família; Cultura popular; Gestão do Conhecimento. 

 

1-Enfermeira. Mestre. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2- Enfermeira. Doutora. Professora Associada. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3- Enfermeira. Doutora. Professora. Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Fluminense; 4- Enfermeira. Doutora. Professora Adjunta. Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro; 5- Enfermeira. Doutora. Professora Adjunta. Universidade federal Fluminense; 6- Enfermeira. Mestre. 

Professor Assistente. Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 
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ADESÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A 

SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MESQUITA 

 

1- Thiago Wendel Gonzaga da Silva; 2 - Mercedes Neto; 3 - Jéssica Magalhães; 4 - Julia Nascimento; 5 - Ricardo de 

Mattos Russo Rafael; 6 - Eliza Aguiar de Almeida 

 

Introdução: A Tuberculose (TB) é uma endemia que esteve presente como problema de saúde pública no 

Brasil durante o século XX, e perdura até a atualidade. É uma doença infectocontagiosa, transmitida pelo 

ar por meio de gotículas contendo bacilos expelidos por um doente ao tossir, espirrar ou falar  e, ao serem 

inaladas por pessoas sadias, estas se tornam vulneráveis a adquirir esta doença. A incidência de casos 

de TB aumenta pelo elevado índice de abandono ao tratamento, pois se trata de um tratamento longo, 

tendo como principais dificuldades para a obtenção da cura, isso faz com que a doença seja um grande 

problema de saúde pública. Objetivo: Analisar a adesão ao tratamento de tuberculose aos usuários do 

município de Mesquita; Caracterizar o perfil dos pacientes de tuberculose em tratamento; descrever o 

processo de trabalho quanto à oferta e/ou adesão do tratamento de tuberculose aos pacientes na Atenção 

Primária em Saúde (APS). Métodos: Estudo descritivo, transversal do tipo exploratório, tendo como 

unidades de análise dados secundários notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) do município de Mesquita, com ênfase nas Unidades de Atenção Básica. Resultados parciais: 

Serão analisados os casos de TB das unidades de saúde do município de Mesquita através das 

notificações pelo SINAN, buscando com esse estudo melhorar a adesão ao tratamento dos pacientes com 

tuberculose no município, capacitando os profissionais de saúde que atuam na APS e promovendo a 

descentralização do tratamento nas unidades básicas, estando mais próxima a população, facilitando 

assim o acesso e continuidade do tratamento. Conclusão: Adesão qualificada aos pacientes de TB nas 

unidades de saúde do município de Mesquita é essencial para favorecer a diminuição do abandono do 

tratamento de TB. Portanto, visa com a execução do presente trabalho, permitir gerar reflexões sobre a 

rotina de trabalho dos profissionais da Atenção Básica 

 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Tuberculose; Enfermagem. 

 

1 - Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pelo PPGENF/UERJ. Especialista em Gestão em Saúde da Família pela 

UERJ; 2 - Enfermeira. Doutora em Ciências pela UNIRIO. Professora Adjunta do DESP e PPGENF/UERJ; 3 -   

Estudante de Graduação em Enfermagem da UERJ. Bolsista Voluntária de Extensão do Projeto; 4 -   Estudante de 

Graduação em Enfermagem da UERJ. Bolsista Voluntária de Extensão do Projeto; 5 - Enfermeiro. Doutor em 

Ciências pela UERJ. Professor Adjunto do DESP e PPGENF/UERJ; 6 - Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem pelo 

PPGENF/UERJ. 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO JOGO DA VIDA NA OFICINA TERAPÊUTICA E SAÚDE MENTAL: trabalhando os 

direitos humanos   
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1- Caroline de Paula Neia ; 2- Sônia Mourete Diniz; 3- João Marcelo de Jesus da Silva ;  4- Jose Roberto da Costa 

Junior;  5- Cristina da Silva Santos; 6-  Paula Cristina da Silva Cavalcanti 

 

Objetivos: Avaliar o nível de compreensão dos usuários perante a temática proposta; proporcionar a 

reflexão sobre os direitos de ‘’Liberdade’’ e ‘’Igualdade’’ sem qualquer tipo discriminação. Métodos: A 

metodologia ativa escolhida foi a gamificação com a realização do Jogo da Vida, que consistiu em abordar 

a temática dos direitos humanos sobre ’Liberdade’’ e ‘’Igualdade’’, onde os usuários jogam um dado e o 

número correspondente irá direcionar para uma casa do jogo, está terá uma experiência do cotidiano dos 

usuários, onde o jogador deverá explicar o que significa e que atitude tomaria diante do fato. A partir do 

argumento ele poderá andar casas, voltar ou estacionar na casa. Resultados: para os acadêmicos foi a 

possibilidade de cuidar através da ludicidade, articulando a teoria com a prática, utilizando da anamnese 

psíquica e do processo de enfermagem para cuidar. Para os usuários uma oportunidade de potencializar 

as ações da reabilitação psicossocial, minimizando as desabilidades e incapacidades oriundas da lógica 

manicomial de cuidado. Conclusão: o uso da gamificacão, associado a metodologia ativa tem consonância 

com os ideais da reabilitação no que tange a valorização do sujeito como ativo em seu processo de 

educação e cuidado. Sendo assim, a experiência de cuidar realizada pelos acadêmicos através do uso do 

jogo da vida para trabalhar a temática direitos humanos se mostrou uma estratégia de cuidado eficiente, 

na abordagem pedagógica o processo se mostrou significativo para os usuários e acadêmicos. 

Implicações na prática: a dinâmica do jogo da vida possibilitou os usuários refletirem e se posicionarem 

diante das ações de estigmatizantes e preconceituosas, possibilitando a inserção social de forma ativa e 

reflexiva. 

 

 

 

 

Descritores: Palavras-chave; Direitos Humanos; Saúde Mental; Cuidados 

 

1-Acadêmicas do 9°e 10º período da Graduação do Curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus 

Resende-RJ 2- Acadêmicas do 9° e 10º período da Graduação do Curso de Enfermagem da Universidade Estácio 

de Sá, Campus Resende / RJ 3- Mestre em linguística aplicada. Coordenador e Docente da Graduação do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende-RJ 4- Mestre. Gestor Acadêmico e Docente da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende-RJ 5- Administradora. Coordenadora da Educação à Distância da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Resende-RJ 6- Doutora em Enfermagem pela UFRJ. Docente da Graduação 

do Curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende-RJ 
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ELETROCONVULSOTERAPIA: CUIDADO DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE REFORMA 

PSIQUIÁTRICA 

 

1 - Ana Cláudia Wekmuller França; 2 - Júlio Gabriel Mendonça de Sousa; 3 - Maria Angélica de Almeida Peres; 4 - 

Juliana Cabral da Silva Guimarães; 5 - Danielle Castro de Souza; 6 - Tatiana Marques dos Santos. 

 

A eletroconvulsoterapia (ECT) é uma terapia que consiste na indução de uma corrente elétrica que provoca 

uma crise convulsiva de caráter controlado. A estimulação elétrica do cérebro induz disparos rítmicos 

autolimitados proporcionando o alívio dos sintomas psicóticos do doente mental. A ECT, também 

popularmente conhecida como “eletrochoque”; é uma técnica utilizada desde a década de 1930, tendo 

sido aplicada de forma indiscriminada e também utilizada como método punitivo durante muitos anos, 

sobrevivendo nos dias atuais, após regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina. A equipe de 

enfermagem está presente na aplicação desta prática, pois participa na prestação de cuidados antes, 

durante e depois da ECT. Em tempos de reforma psiquiátrica, observa-se um processo de humanização 

dos métodos terapêuticos, inclusive da ECT, considerada terapêutica contraditória, pela sua relação com 

o modelo manicomial. Objetivo: Descrever a percepção da equipe de enfermagem acerca dos cuidados a 

pessoas com transtornos mentais submetidas a ECT. Metodologia: Pesquisa qualitativa, cuja coleta de 

dados deu-se segundo a técnica da História Oral temática, que a partir de uma pergunta chave permite ao 

participante contar suas lembranças sobre um tema. Os participantes são enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atuam em cenários dos dados assistindo os pacientes. A análise será subsidiada pela 

literatura científica sobre o tema. Projeto aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa - parecer nº 

1.007.355/15. Resultados preliminares: Após a primeira etapa da coleta de dados destacaram-se a 

manutenção do jejum e o esvaziamento da bexiga como cuidados pré ECT; O suporte ventilatório e 

manutenção dos sinais vitais como cuidados trans ECT; A verificação dos sinais vitais e dos níveis de 

consciência e alimentação como cuidados pós ECT. Considerações: A enfermagem necessita estar 

capacitada sobre a ECT e seus efeitos para o acompanhamento das pessoas a ela submetida, a fim de 

acompanhar seu quadro clínico, uma vez que se faz contínua ao lado destes. 

 

Descritores: Enfermagem Psiquiátrica, Saúde Mental, Eletroconvulsoterapia 

 

1- Estudante de graduação; 2 - Estudante de graduação; 3 - Professora Doutora em Enfermagem; 4 - Enfermeira. 

Mestre em Enfermagem; 5 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem; 6 - Enfermeira. Mestre em Enfermagem. 
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1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

PRÁTICAS E SABERES DOS ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

1 - Jonathan Guedes; 2 - Sonia Acioli; 3 - Gláucia Bohusch 

 

Introdução: O projeto intitulado “Práticas e Saberes dos Enfermeiros na Atenção Primária: Diálogos com 

a Educação Popular em Saúde e suas perspectivas teórico-metodológicas” faz parte do Programa de 

Incentivo à Produção Científica, Técnica e Artística (PROCIÊNCIA) da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Objetivos: Refletir sobre os limites e potencialidades da realização de processos de 

construção compartilhada de conhecimentos frente à prática do enfermeiro instituída na ESF. Metodologia: 

Mediante a pesquisa-ação participativa em saúde (PAPS) no cenário de estudo AP 5.3 foram realizados 

oficinas e seminários com enfermeiras e usuários, nas quais foram definidos o problema de pesquisa, os 

objetivos da investigação de maneira coletiva. Além disto, a utilização desta metodologia se propõe 

identificar as questões prioritárias e ações a serem executadas na prática, definindo metas, 

responsabilidades, estratégias de ação e pactuação do projeto construído coletivamente. Resultados: 

Foram realizadas até o momento sete oficinas e dois seminários nas quais terá como produto final da 

pesquisa a construção de um livro com a seguinte tema: “Implementação das ferramentas de gestão do 

cuidado de enfermagem”. Conclusão: A (PAPS) se mostrou eficiente na construção coletiva do tema final 

assim como na definição de questões prioritárias no que se refere aos saberes e práticas das enfermeiras 

na ESF. Contribuições ou Implicações para a Enfermagem: Reflexão e compreensão das ferramentas de 

gestão do cuidado de enfermagem na ESF.  

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família, Enfermagem em Saúde Comunitária. 

 

1 - Acadêmico de enfermagem e bolsista CNPq da faculdade de enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro; 2 - Professora doutora titular do programa de pós graduação em enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro; 3 - Enfermeira especialista em saúde da família. Mestranda em enfermagem do programa de pós 

graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MESQUITA  

 

1-Rafaelle Pacheco Carvalho Lima; 2-Thiago Wendel Gonzaga da Silva; 3-Carolina Manhães Moura Reis; 4-Crislene 

Faustino Alambert; 5-Beatriz Aparecida Silva Cunha; 6-Luana Lara Caetano 

 

Introdução: No Brasil, a temática dos cuidados primários se expressa na Atenção Primária a Saúde (APS) 

por meio da implantação e execução da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que é tomada como 

prioridade para a organização do modelo assistencial de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). O município do Rio de Janeiro iniciou a reforma dos cuidados primários em saúde, 

por meio da ESF em 2008. Em 2018 o município de Mesquita iniciou a reforma dos cuidados em saúde. 

Objetivo geral: Descrever e contextualizar o planejamento estratégico de expansão da Estratégia de Saúde 

da Família do Município de Mesquita, com a implantação das Clínicas da Família, através das diretrizes 

do SUS. Métodos: A inovação levou ao desenvolvimento de uma reflexão teórica de caracterizar a 

Estratégia Saúde da Família como um instrumento. Foi avaliada a situação territorial do município e 

realizado o diagnóstico para o planejamento estratégico em saúde. Os critérios utilizados foram os 

equipamentos de saúde do município de Mesquita. Resultados Parciais: A reforma dos cuidados primários 

no município de Mesquita tem como proposta a construção de seis unidades de clínicas da família. Em 

julho de 2018, foi inaugurada a Clínica da Família Dr. Jorge Campos, a primeira do município, com 6 

equipes compostas por médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem 

e 2 equipes de saúde bucal. Essas equipes abrangem 18 mil pessoas. Com base em indicadores de saúde 

atrelado a metas de processo de trabalho. Conclusão: Com a abertura das Clinicas da Família no município 

de Mesquita, será possível avaliar o acesso a saúde da população abrangida e qualificar o processo de 

trabalho propondo melhorias no acesso e nos serviços e visando a integralidade, equidade e a participação 

social. 

 

Descritores: CLINICA DA FAMÍLIA, ATENÇÃO PRIMÁRIA, ENFERMAGEM. 

 

1-Enfermeira. Mestre em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense. Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2-Mestrando do programa de 

Pós-Graduação Strictu Sensu. Mestrando em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro; 3- Nutricionista. Mestre em Educação Profissional em Saúde. Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio/Fundação Oswaldo Cruz; 4-Nutricionista. Especialista em Saúde da Família nos moldes 

de residência multiprofissional Escola Nacional de Saúde Publica Sérgio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz; 5-

Enfermeira. Especialista em Clínica Médica e Cirúrgica nos moldes de residência Marinha do Brasil/UNIRIO; 6-

Enfermeira. Especialista em Gestão de Saúde. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

A SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PPGENF-MESTRADO DA UNIRIO 

 

1 - Inês Maria Meneses dos Santos; 2 - Bruna Miquelam Guimarães; 3 - Emanuel Pereira dos Santos; 4 - Fernanda 

de Sá Coelho Gonçalves Pio; 5 - Priscilla Duarte Soares Correa 

 

Trata-se de uma pesquisa documental, cujos objetivos foram descrever e analisar a produção científica 

sobre a saúde do recém-nascido do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UNIRIO. Emergiu 

da necessidade da pesquisa institucional “Perspectivas Atuais da Assistência Perinatal Brasileira: 

Reflexões Acerca do Cuidado de Enfermagem” ter um panorama da produção das dissertações do 

PPGENF-Mestrado para apontar tendências e planejar estudos futuros. Teve como fonte a BDTD/CAPES 

e a biblioteca setorial da Enfermagem da UNIRIO. O período estudado foi de 2005 até dezembro de 2017, 

buscando dissertações em Enfermagem que pesquisaram (in)diretamente a Saúde do Recém-Nascido. 

Foram encontradas 36 dissertações neste interstício. A análise das mesmas aponta que cinco temáticas 

foram estudadas: Necessidades de saúde do recém-nascido; Maternagem/Paternagem/Parentalidade; 

Aleitamento materno; Processo de trabalho da Enfermagem; Fatores de mortalidade neonatal. Conclui-se 

que os estudos emergiram da práxis das enfermeiras, demonstrando compromisso social e interface em 

saúde e as políticas públicas na área neonatal. 

 

Descritores: Saúde da Criança, Enfermagem Neonatal, Recém-Nascido 

 

1 - Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. UNIRIO; 2 - Enfermeira. Mestranda 

do PPGENF-UNIRIO; 3 - Enfermeiro. Mestrando do PPGENF-UNIRIO; 4 - Enfermeira. Mestranda do PPGENF-

UNIRIO; 5 - Enfermeira. Mestranda do PPGENF-UNIRIO 
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INFORMAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DE AÇÕES EXTENSIONISTAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

1 -Jessica Magalhães; 2 - Mercedes Neto; 3 - Julia Nascimento; 4 -Mary Hellem Silva Fonseca; 5 - Thiago Wendel 

Gonzaga da Silva; 6 - Ricardo de Mattos Russo Rafael 

 

Objetivo: Descrever a prática da construção de metodologias que gerem informação sobre doenças 

transmissíveis e imunopreveníveis. Metodologia: Relato de experiência das atividades extensionistas 

geradoras de informação, com base em diagnóstico epidemiológico e discussão sobre o material utilizado. 

Resultado: A extensão universitária permite a integração entre a academia e a comunidade. Neste sentido, 

o projeto de extensão “Epidemiologia & Mídia” tem promovido ações com intuito de produzir conhecimento 

em saúde por meio de atividades com expressões imagéticas e midiáticas nas situações de surtos e 

epidemias. As atividades geraram como produtos vídeos educativos e de informação sobre Hanseníase; 

folderes informativos sobre hepatites virais, gripe e resfriado; vídeo-documentário sobre o Movimento 

Antivacina. Conclusão: As ações, além de ser meio de formação discente, promove a manutenção de 

vínculo, redução de riscos relacionados aos agravos transmissíveis, mas, principalmente, desperta na 

população alvo o interesse do conhecimento sobre os problemas de saúde pública. Contribuições ou 

Implicações para a Enfermagem: O Enfermeiro tem a educação em saúde como eixo orientador de sua 

prática, por isso, é importante que estas ações sejam envolvidas regulamente na formação discente. 

 

Descritores: Enfermagem, Extensão Universitária, Doenças Transmissíveis.   

 

1- Graduanda de Enfermagem da Faculdade da UERJ, Voluntária do Projeto de Extensão “Epidemiologia & Mídia”, 

Membro do Grupo de Pesquisa SaPESC; 2 - Doutora em Ciências, Professora Adjunta DESP/ENF/UERJ, 

Coordenadora do Projeto de Extensão “Epidemiologia & Mídia”, Membro do Grupo de Pesquisa SaPESC; 3 - 

Graduanda de Enfermagem da Faculdade da UERJ, Voluntária do Projeto de Extensão “Epidemiologia & Mídia”, 

Membro do Grupo de Pesquisa SaPESC,  4 - Graduanda de Enfermagem da Faculdade da UERJ, Acadêmica 

Bolsista SMS/ RJ; 5 - Mestrando em Enfermagem PPGENF/UERJ, Membro do Grupo de Pesquisa SaPESC; 6 - 

Doutor em Ciências, Professor Adjunto DESP/ENF/ UERJ, Membro do Projeto de Extensão “Epidemiologia & Mídia”, 

Membro do Grupo de Pesquisa SaPESC. 
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IMPLICAÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

CRÍTICO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

1- Cleide Gonçalo Rufino; 2- Lígia de Oliveira Viana; 3- Harlon França de Menezes; 4- Patrícia de Souza; 5- 

Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho; 6 Cicero Ivan Alcântara Costa 

 

Objetivo: Descrever as implicações das estratégias de ensino no desenvolvimento do pensamento crítico 

a partir da concepção de docentes do curso de graduação em enfermagem. Método: Estudo exploratório, 

descritivo com análise qualitativa. Integraram como participantes da pesquisa 16 docentes de um Curso 

de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia, de uma universidade federal no município do Rio de Janeiro. 

Os dados foram produzidos por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado e categorizados pela 

técnica de análise temática. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição envolvida sob parecer de número na 1.370.096 via Plataforma Brasil. Resultados: As 

implicações estão relacionadas aos desafios e as facilidades que os docentes encontram para o 

desenvolvimento do pensamento critico ao utilizarem alguma estratégia de ensino, onde o contexto 

envolve as práticas docentes, a relação discente-docente e a infraestrutura institucional.   Conclusão: 

Podemos compreender que alguns docentes percebem o envolvimento dos educandos no alcance das 

metas pretendidas como facilitadoras para o processo ensino-aprendizagem. Porém, não significa que o 

alcance de metas ocorreu uma verdadeira transformação do aprendizado, sendo este processual, ou seja, 

contínuo e que não acontece imediatamente. Contribuições para a Enfermagem: Importante salientar que 

se realize rediscussão do tema por meio das entidades de classes, como a Associação Brasileira de 

Enfermagem, Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem, Fóruns de Escolas das instituições de 

ensino públicas e privadas, pois neste espaço é possível ter um diálogo crítico da realidade de como está 

sendo desenvolvido o pensamento crítico nos cenários de formação de saúde. 

 

Descritores: Educação; Enfermagem; Estratégias; Ensino; Pensamento.  

 

1- Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário 

Augusto Motta; 2- Enfermeira, Professora Titular do Departamento de Metodologia da Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3 - Enfermeiro; Doutorando em Ciências do 

Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense; 4- 

Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário 

Augusto Motta; 5- Enfermeira, Professora Adjunta da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense; 6 Enfermeiro do Instituto Nacional do Cancer, Mestrando em Ciências do Cuidado 

em Saúde da Faculdade de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. 
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O USO DE MANDALAS COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO CUIDADO DA ENFERMEIRA EM 

SAÚDE MENTAL 

 

1 - Grazieli Caroline Diniz Santos, 2 - Kedma Conceição da Silva, 3 - Priscyla Raiane Jales Dantas, 4 - Rayllana 

Gabriele Dias de Oliveira, 5 - Ynnuane Pena da Silva, 6 - Paula Cristina da Silva Cavalcanti 

 

Objetivo: Identificar o uso das mandalas como recurso terapêutico na saúde mental. Método: Primeira 

etapa da pesquisa com revisão integrativa, com os descritores: mandala, Jung, psicologia, encontradas 06 

publicações, não foi definido critério de inclusão devido à escassez de publicação, não foi delimitado o 

recorte temporal, foram excluídas 02 produções por estarem repetidas, realizada análise das 04 

publicações, que estavam nas seguintes bases de dados: MEDLINE (2), Index Psicologia - Periódicos 

técnico-científicos (1), LILACS (1). Os estudos tiveram como assunto principal: Teoria Junguiana (4), Papel 

do Médico (1), Estresse Psicológico (1), Esquizofrenia (1), Estudantes de Medicina (1), Simbolismo (1). Os 

anos de publicações foram: 2009 (4), 2014 (1), 2016 (1). Segunda etapa: Pesquisa de campo com uso das 

mandalas. Resultado: Não foram encontradas publicações que versem sobre o uso de mandalas pelo 

enfermeiro ou pela equipe de enfermagem. A mandala nos estudos foram aplicadas para pacientes 

esquizofrênicos e acadêmicos de medicina. Foi abordado o conceito junguiano de mandala e a construção 

arquitetônica que pode ter influenciado nos conceitos dos livros escritos que falam sobre memórias, 

sonhos e reflexões e sua obra psicologia e alquimia. Conclusão: As ideias pioneiras de Jung são um 

recurso útil e rico, mas ainda pouco utilizado pelos profissionais de saúde e não utilizado pela enfermagem. 

O conteúdo inconsciente é reprimido pelos mecanismos de defesa, este é pressionando provocando 

aumentando dos níveis energéticos no inconsciente, com o uso da mandala é possível ocorrer a expansão 

de conteúdo inconsciente sendo integrado ao consciente. Implicações para a prática: Ao fazer uso da 

mandala numa estrutura junguiana como meio de cuidado os enfermeiros podem identificar e refletirem 

sobre o estado emocional e psíquico do usuário, auxiliando os a alcançarem equilíbrio emocional. 

 

Descritores: Mandala, Jung, Psicologia 

 

1 - Acadêmica do 8º período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

2 - Acadêmica do 8º período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

3 - Acadêmica do 8º período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

4 - Acadêmica do 8º período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

5 - Acadêmica do 8º período da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus Resende/RJ.  

6 - Doutora em enfermagem e docente da Graduação de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá, Campus 

Resende/RJ 
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ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA AÇÃO PARTICIPATIVA EM SAÚDE 

 

1 - Verônica Pinheiro Viana; 2 - Sonia Acioli; 3 - Sonia Dias; 4 - Tayane Fraga Tinoco 

 

O presente estudo consiste em uma revisão de escopo que objetiva analisar as abordagens teóricas e 

metodológicas dos estudos de pesquisa-ação participativa em saúde publicados no período de 2007 a 

2017. Com a revisão busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são as abordagens 

teóricas e metodológicas que orientam os estudos de pesquisa-ação participativa em saúde? O 

levantamento bibliográfico será realizado nas principais bases de dados do campo da saúde, tais como: 

PUBIMED, SCOPUS, Web of Science, LILACS e CINAHL. As estratégias de busca utilizarão combinações 

dos MeSH termos, descritores e/ou palavras-chaves, com utilização de Operadores Booleanos 

previamente definidos. Os estudos que comporão o corpus de análise da revisão serão selecionados 

conforme os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Acredita-se que tal revisão contribuirá com a 

construção de conhecimentos a respeito da abordagem metodológica da pesquisa-ação participativa em 

saúde a partir da construção de um panorama teórico-metodológico que subsidie e fortaleça a construção 

de novos estudos que utilizem tal abordagem. 

 

Descritores: ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA AÇÃO PARTICIPATIVA EM SAÚDE, 

METODOLOGIA, REVISÃO 

 

1 - Enfermeira. Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde. Chefe Substituta da Divisão de Enfermagem do Instituto 

de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 -  Enfermeira. Doutora 

em Saúde Coletiva. Professora Associada do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública da Faculdade de 

Enfermagem e Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro; 3 - Psicóloga. Doutora em Saúde Internacional. Diretora da Unidade de Saúde Pública 

Internacional e Bioestatística do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa; 4 - 

Enfermeira. Mestre em Enfermagem. 
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PRÉ-NATAL E A REDUÇÃO DA MORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS: CONTRIBUIÇÕES 

PARA A PRÁTICA DA ENFERMAGEM. 

 

1 - Raysa Lohanna da Cunha Pimenta; 2 - Yara Waleria Lopes de Brito Cruz; 3 - Elen Cristina Faustino Rego; 4 - 

Thaís Viana da Silva; 5 - Louise Anne Reis Paixão; 6 - Livia Fajin de Mello Santos 

 

Objetivo: Identificar a importância da assistência de enfermagem no pré-natal para redução da mortalidade 

materna por causas evitáveis. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa.  A busca foi 

realizada na BVS utilizando os descritores “cuidado pré-natal”, “políticas de saúde”, “cuidados de 

Enfermagem” indexados nos DeCs, no período de fevereiro a agosto de 2018. Critério de inclusão: idioma 

português, disponível na íntegra no período de 2011 a 2017 e que abordavam a base temática. De 

exclusão: repetidos em outras bases de dados, apenas artigos originais e que não abordavam a temática. 

Resultados: Com as combinações dos descritores foram encontrados inicialmente 74 artigos, sendo 

excluído 61 e analisados na íntegra 22, utilizando apenas os 10 que mais se aproximavam a temática, 

onde 03 relatam a importância na assistência ao pré-natal eficiente, 03 a percepção da gestante ao pré-

natal e 04 as estratégias voltadas para o cuidado com a mulher na gestação. Conclusão: Evidenciou-se 

quão importante foi o movimento na saúde pública e relevância de programas como: Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher e a rede Cegonha Carioca que visam o fácil acesso à porta de 

entrada da atenção básica e melhor qualidade na assistência do cuidado prestado no período de gestação, 

resultando assim na diminuição na taxa de morbimortalidade materna. Contribuições para Enfermagem: A 

Enfermagem contribui significativamente para a redução dessas taxas de mortalidade através de um pré-

natal com qualidade e identificação precoce dos fatores de risco que possam acometer a mulher e ao feto 

durante todo o processo gestacional, estes, com intuito de implicar em uma gestação saudável. Sendo 

assim, o processo de educação em saúde torna-se uma ferramenta essencial para equipe de enfermagem 

e para a comunidade criando, portanto, subsídios para um cuidado extra-hospitalar. 

 

Descritores: cuidado pré-natal, políticas de saúde, cuidados de Enfermagem 

 

1 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades São José; 2 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades São 

José; 3 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades São José; 4 - Acadêmica de Enfermagem das Faculdades 

São José; 5 - Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, Mestre em Enfermagem, Doutoranda em Enfermagem, 

Docente das Faculdades São José; 6 - Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Docente da UNIABEU e Faculdades 

São José. 
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ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO: CUIDADO AOS PACIENTES IMUNODEPRIMIDOS RELACIONADO 

À NEOPLASIA MALIGNA 

 

1 - Mary Hellem Silva Fonseca; 2 - Mercedes Neto; 3 - Jéssica Magalhães; 4 - Julia Nascimento; 5 - Eliza Aguiar de 

Almeida; 6 - Ricardo de Mattos Russo Rafael 

 

Objetivos: descrever os aspectos particulares da imunização em pacientes em tratamento oncológico. 

Metodologia: Estudo do tipo revisão integrativa, realizado no período de março a abril de 2018, nas bases 

de dados da BVS, com análise e interpretação dos resultados e apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento. Os descritores foram: neoplasia, imunização, vacinas e os seus sinônimos. Foram 

adotados como critério de inclusão artigos disponíveis na íntegra indexados nas bases de dados LILACS 

e MEDLINE, publicados nos últimos 05 anos, nos idiomas português e inglês e excluídos os que não 

respondiam à pergunta de pesquisa e artigos duplicados. Resultados: Um paciente neoplásico não tem 

eficiência em sistema imunológico para responder ao estímulo da vacinação, e para imunização deste 

público há necessidade de avaliação de cada caso, pelo oncologista e pelo enfermeiro da sala de vacinas. 

Após o cruzamento dos descritores, 5.188 artigos foram captados e destes, 24 artigos foram analisados, 

58,3% sem classificação de qualis, e nos demais, frequência de qualis em A2 (60,0%). As revistas 

permearam as temáticas vacinação e oncologia, com 01 da área da enfermagem. O delineamento do 

estudo concentrou 54,1% no nível 02 de evidência científica. As vacinas descritas nos estudos foram em 

um total de 11, com destaque para a Influenza com ocorrência de 83,3%. Para a soroconversão, o 

resultado positivo apresentou-se em 31,9% (15/47) das vacinas presentes nos estudos, sendo destes 

86,7% (13/15) para a influenza, 6,7%(1/15) para varicela e 6,7% para hepatite B. Conclusões: Conclui-se 

que as produções são concentradas em alto nível de evidência científica, denotando experimentos para 

aplicação de vacinas atenuadas em pacientes imunocomprometidos por neoplasia maligna. Contribuições 

ou Implicações para a Enfermagem: As produções foram imperceptíveis para área da Enfermagem, na 

qual atua como prática em serviço, e assim, mostra a necessidade de desenvolvimento de mais estudos 

sobre a temática.    

 

 

 

Descritores: Enfermagem, Câncer,Imunização.  

 

1 - Estudante de Graduação em Enfermagem da UERJ. Acadêmica Bolsista SMS-RJ Bolsista Voluntária de 

Extensão do Projeto “Epidemiologia &amp; Mídia”; 2 - Enfermeira. Doutora em Ciências pela UNIRIO. Professora 

Adjunta do DESP e PPGENF/UERJ; 3 - Estudante de Graduação em Enfermagem da UERJ. Bolsista Voluntária de 

Extensão do Projeto “Epidemiologia &amp; Mídia”; 4 - Estudante de Graduação em Enfermagem da UERJ. Bolsista 

Voluntária de Extensão do Projeto “Epidemiologia &amp; Mídia”; 5 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pelo 

PPGENF/UERJ. Bolsita CAPES; 6 - Enfermeiro. Doutor em Ciências pela UERJ. Professor Adjunto do DESP e 

PPGENF/UERJ; 
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PERFIL DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO DA FEBRE AMARELA: RESULTADOS 

PARCIAIS DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

1 - Eliza Aguiar de Almeida; 2 - Mercedes Neto; 3 - Thiago Wendel Gonzaga da Silva; 4 - Camilly de Oliveira 

Novaes; 5 - Mary Hellem Silva Fonseca; 6 - Amilton Douglas Ferreira de Araújo 

 

Objetivo: Identificar as publicações acerca dos Eventos Adversos Pós-Vacinação da Febre Amarela. 

Método: Estudo exploratório como parte de uma revisão integrativa, com buscas realizadas na base de 

dados LILACS, utilizando os descritores Febre Amarela, Evento Adverso Pós-Vacinação (EAPV) e 

Vacinação. Como critérios de inclusão artigos completos e gratuitos, em português e inglês, publicados 

nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão, artigos duplicados e não pertinentes ao tema.  

Resultados: Foram feitas quatro formas de cruzamentos diferentes e aplicados critérios de inclusão. No 

cruzamento I foram encontrados 97 artigos. No cruzamento II, 86 artigos. No cruzamento III, 429 artigos. 

E por fim no cruzamento IV, 3.297 artigos. Após uma leitura prévia dos títulos dos artigos, foram 

identificados 80 para leitura na íntegra. A revisão integrativa encontra-se na fase de seleção e análise dos 

artigos encontrados. Conclusão: Os resultados parciais mostraram que existe um número significativo de 

publicações sobre o objeto de estudo, o que mostra a importância da identificação destes estudos para 

realização de pesquisas futura. Contribuições para enfermagem:  Com vistas a prevenir, reduzir e manejar 

os EAPV de forma correta é importante que sejam desenvolvidas estratégias de Educação Permanente 

da equipe de enfermagem, dialogando e sensibilizando todos os profissionais envolvidos acerca do tema. 

 

Descritores: Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos, Febre Amarela, Vacina 

contra Febre Amarela 

 

1 - Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pelo PPGENF/UERJ. Bolsista CAPES. 2 - Enfermeira. Doutora em 

Ciências pela UNIRIO. Professora Adjunta do DESP e PPGENF/UERJ. 3 - Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem 

pelo PPGENF/UERJ. Especialista em Gestão da Saúde da Família; 4 - Estudante de Graduação em Enfermagem da 

UERJ. Bolsista IC/UERJ; 5 - Estudante de Graduação em Enfermagem da UERJ. Acadêmica Bolsista SMS-RJ. 

Bolsista Voluntária de Extensão do Projeto “Epidemiologia & Mídia”; 6 - Estudante de Graduação em Enfermagem 

pela CNEC Rio das Ostras. Bolsista Vountário do Projeto de Extensão "Cidadão da Saúde". 
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POTENCIALIDADES E DIFICULDADES NO GERENCIAMENTO DO CUIDADO A GESTANTE COM 

PRÉ-ECLAMPSIA/ECLÂMPSIA EM UNIDADE OBSTÉTRICA DE RISCO HABITUAL 

 

1-Sandra Cristina de Souza Borges Silva 

 

Relato de experiencia acerca do gerenciamento do cuidado a gestante com pré-eclampsia/eclampsia em 

unidade obstétrica de risco habitual, Tendo como objetivos descrever as potencialidades e dificuldades 

identificadas no processo assistencial a clientela citada e propor ferramentas que contribuam para a 

gerencia do cuidado. As potencialidades identificadas foram: Classificação de risco realizada na porta de 

entrada da unidade; Recursos farmacológicos disponíveis; Treinamentos eventuais. No que se refere as 

dificuldades, podemos citar: a estrutura física do serviço atendia parcialmente as normativas do Ministerio 

da Saude acerca dos aspectos estruturais dos Centros de Parto Normal; o quantitativo de enfermeiros era 

insuficiente para assumir os cuidados integrais das mulheres em situação de alta complexidade; não foram 

identificados Procedimentos Operacionais Padrão Relacionados aos procedimentos específicos a 

assistência a gestante hipertensa ou outras estratégias se sistematização da assistência a essa clientela. 

Propomos a organização de grupos focais para que os enfermeiros envolvidos no cuidado verbalizem suas 

concepções quanto as potencialidades e dificuldades vivenciadas por eles no cotidiano  do cuidado as 

mulheres com sindromes hipertensivas e posteriormente, a criação de grupo de trabalho para a construção 

coletiva da sistematização do processo assistencial. Dessa forma, será possível garantir o cuidado seguro 

e contribuir para o controle da mortalidade materna por hipertensão. 

 

Descritores: Pré-eclampsia, cuidados de enfermagem,gerenciamento de enfermagem 

 

Professora Assistente do Departamento de Enfermagem Materno-infantil da Faculdade de Enfermagem da UERJ. 

Aluna do Curso de Doutorado da EEAN/UFRJ. 
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Trauma dentário: uma análise na dentição decídua visando a prática do cuidado 

 

1 - Milenna Silva Fuly; 2 - Samara Lessa; 3 - Alexandre Marques Paes; 4 - Dennis de Carvalho Ferreira; 5 - Luciane 

Seabra; 6 - Luiza Andrade 

 

Este estudo retrospectivo, avaliou o perfil de ocorrência de traumatismo dentário em crianças e o desfecho 

do acompanhamento clínico. Os dados foram coletados da ficha do projeto trauma e do prontuário, de 

pacientes pediátricos com até 6 anos de idade com dentes decíduos traumatizados, que buscaram 

atendimento no projeto de Trauma Dentário Infantil, na cidade do Rio de Janeiro, e que obtiveram 

acompanhamento clínico e radiográfico por até três meses desde o seu atendimento inicial. Foram 96 

crianças (58,33% meninos e 41,67% meninas), com 166 dentes decíduos traumatizados, com a faixa etária 

entre 2 e 3 anos de idade (31,25%). A maioria dos acidentes foram quedas e o local de ocorrência foi na 

própria residência. A intrusão foi o tipo de trauma com maior prevalência (22,88%) e com maior frequência 

em meninos (p=0,03). Sendo os incisivos centrais superiores os dentes mais envolvidos (97,56%). Em 

relação as sequelas pós-traumáticas a maioria dos dentes decíduos não apresentaram consequências 

(59,63%), assim como a abordagem imediata e tardia mais frequente foi o monitoramento associado a 

instrução de higiene oral. O prognóstico dos elementos dentários com mais de 3 meses de 

acompanhamento foi considerado favorável, pois 68 dentes não apresentaram sequelas clínicas e 

radiológicas. A ocorrência do traumatismo dentário na dentição decídua se deu em grande parte por queda 

em ambiente doméstico e a presença dos pacientes nas consultas de acompanhamento foi um fator 

importante para o desfecho positivo na maioria dos casos. Deve-se identificar e orientar profissionais e 

responsáveis diante de possíveis traumas dentários em crianças de modo a prevenir a perda precoce e 

conduzi-los ao serviço especializado odontológico. 

 

Descritores: Dente decíduo, Intrusão, Traumatismo dentário 

 

1- Estudante de graduação. Faculdade de Odontologia da UFRJ; 2- Dentista. Doutorando em odontologia. 

Universidade Estácio de Sá; 3- Dentista. Doutorando em odontologia. Universidade Estácio de Sá; 4- Dentista. 

Doutor em odontologia. Professor na Universidade Estácio de Sá; 5- Dentista. Doutora em odontologia. Professora 

na Universidade Estácio de Sá; 6- Estudante de graduação. Faculdade de odontologia da Universidade Estácio de 

Sá 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES 

RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

1 - Marilda Andrade; 2 - Lavinia Firmino Cardoso dos Santos Faria; 3 - Rodrigo Antônio Moreira Tenório; 4 - Thaíssa 

Fernandes de Oliveira; 5 - Bruna Dutra da Costa; 6 - Rhanã Amaral Macedo 

 

INTRODUÇÃO: É de conhecimento de todos os profissionais de saúde que a Higienização das Mãos (HM) 

é a forma mais simples e barata de se prevenir as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), 

entretanto, diversos trabalhos mostram que a execução desta técnica entre os profissionais de saúde 

possui uma adesão insuficiente ou falhas na execução da técnica. OBJETIVOS: o presente estudo tem 

por objetivo analisar a adesão à técnica de HM no controle das IRAS, no Centro de Tratamento Intensivo 

(CTI), discutindo o processo de educação em saúde na qualificação da equipe de enfermagem no controle 

dessas infecções no ambiente hospitalar. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa de Iniciação Científica – 

PIBIC. Realizada no CTI do Hospital Universitário Antônio Pedro. Aprovado pelo CAAE 

47695515.4.0000.5243. Esta pesquisa encontra-se em sua segunda fase. A primeira fase foi concluída no 

primeiro semestre de 2018, tendo como metodologia, a pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, 

do tipo observação sistemática não participante, cujo objetivo foi avaliar a execução da técnica de HM pela 

equipe de enfermagem. A segunda fase consiste em uma nova observação, com os objetivos descritos e 

mesmo tipo de abordagem metodológica.  Será elaborado um instrumento para avaliar os momentos e a 

execução da técnica de HM. Posteriormente, será realizado um treinamento com a equipe e após esta 

prática, o instrumento será aplicado novamente. Após todas as fases deste projeto, todos os resultados 

serão apresentados aos funcionários do CTI, como forma de feedback. RESULTADOS PARCIAIS: A 

coleta de dados foi realizada com 17 funcionários, onde foram obtidos os seguinte resultado: 100% dos 

candidatos entrevistados realizaram a técnica incorretamente, não cumprindo todas as etapas e o tempo 

estipulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Dessa forma a HM não é realizada de 

uma forma eficaz. CONCLUSÃO: Com base nos resultados parciais obtidos, observou-se há uma 

necessidade de dar continuidade com o projeto trabalhando junto com a equipe do CTI. CONTRIBUIÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Conscientizar os profissionais de enfermagem sobre a importância da HM, para 

a prevenção e o controle das IRAS nos pacientes gravemente enfermos, que são tão vulneráveis a estas 

infecções. 

 

Descritores: Desinfecção das Mãos; Controle de Infecções; Segurança do Paciente. 

 

1 - Doutora em enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa; 2 - Estudante de Graduação. Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa; 3 Bacharel em Enfermagem; 4 - Estudante de Graduação. Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa; 5 - Bacharel em Enfermagem; 6 - Estudante de Graduação. Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
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PROMOVENDO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO NO CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DA UFF/RIO DAS OSTRAS 

 

1- Yasmim Campos dos Santos Maia; 2-Rosana de Carvalho Castro; 3- Ana Maria Florenço Ferreira; 4- Adriana 

Medeiros Braga; 5-Lealma de Jesus; 6-Beatriz Nunes 

 

Objetivo: Relatar a experiência de um projeto de extensão universitária sobre o desenvolvimento das 

atividades de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno durante as comemorações da Semana 

Mundial da Amamentação no município de Rio das Ostras. Método: Atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, realizada em dois dias do mês de agosto de 2018 no Hospital Municipal de Rio das Ostras. 

Resultados: Através das atividades de educação em saúde por meio de roda de conversas com grupo de 

gestantes e puérperas, além da entrega de panfletos informativos, foi possível sensibilizar as famílias e os 

profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros 

meses de vida e continuado até os dois anos, proporcionando maior vínculo entre mãe e filho, e 

fortalecendo os laços entre família e sociedade por meio do apoio a amamentação. Conclusão: Essa ação 

de extensão universitária contribuiu para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no 

município de Rio das Ostras. Ainda, a participação dos graduandos de enfermagem trouxe grandes 

contribuições para sua formação profissional e acadêmica no que tange o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Contribuições para a enfermagem: Esta ação contribuiu para que os discentes, por intermédio da Política 

Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno integrassem a educação em saúde junto 

à prática de enfermagem, empoderando as mulheres e suas famílias acerca a amamentação 

 

Descritores: Aleitamento Materno, Educação em Saúde, Enfermagem 
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PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE FATORES QUE IMPLICAM NA REALIZAÇÃO DO EXAME 

PAPANICOLAU 

 

1- Márcia Figueira Canavez; 2-Bruna Barros Torres; 3-Tainá da Silva Moreira 

 

 

Atualmente no Brasil, as mulheres são pouco mais da metade da população (50,77%), vivem mais que os 

homens e são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde. Tendo em vista as políticas públicas 

pertinentes ao cuidado a mulher, o presente trabalho justifica-se ao considerarmos que existem evidências 

da não realização periódica do exame Papanicolau. A Atenção Básica tem um papel fundamental nestas 

questões, uma vez que é responsável pela promoção e prevenção da saúde, as equipes da Estratégia 

Saúde da Família são os atores principais desta demanda, e o enfermeiro como membro efetivo deste 

grupo deve atuar reforçando as informações relacionadas à importância da realização periódica deste 

exame. O objetivo desse estudo é identificar os fatores que implicam para a mulher na realização de forma 

periódica do exame Papanicolau e verificar como os enfermeiros poderão atuar para incentivar essas 

mulheres na realização do exame. Esta é uma pesquisa qualitativa, descritiva de caráter exploratório. A 

coleta de dados está sendo realizada através da aplicação de questionário semiestruturado. Na análise 

parcial dos dados obtivemos como resultados, quando questionadas a periodicidade na realização do 

exame Papanicolau que 75% das mulheres devem realizar anualmente, e os motivos que impeçam que 

elas realizem o exame, 67,31% relataram ser por sentimento de vergonha e constrangimento, seguido por 

53,85% por desconhecimento da importância da prevenção. Foram questionadas também sobre o motivo 

que as levam a procurar uma consulta ginecológica, 55,77% procura somente quando sente alterações 

vaginais e 42,31% procuram periodicamente. Na percepção das mulheres sobre algo que possa ser feito 

pelos enfermeiros para incentivar a mulher na adesão ao Papanicolau, 80,7% das mulheres acham que é 

atuar na falta de informação e 11,5% facilitarem o acesso ao exame. 

 

 

Descritores: Enfermeira, Papanicolau, Saúde da Mulher. 

 

 

  

https://spen-rio.org/


 

 
 
 

1º Seminário de Pesquisa em Enfermagem do Rio de Janeiro 
"Caminhos das publicações e a consolidação da Ciência em Enfermagem" 

De 19 a 21 de Setembro de 2018/ Campus da UERJ 
 

O MODO DE SER RIBEIRINHO EM MACAÉ E AS IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE INTEGRAL. 
1 - Glaucia Valente Valadares; 2 - Lígia Santana Rosa; 3 - Laura Regina Ribeiro; 4 - Querén-Hapuque Delaquila. 

 

Introdução: Trata-se este estudo de recorte do PROJETO INTEGRADO MATRICIAL, articulado a Pós-

Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ao 

Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé (NUPEM) – Campus UFRJ-Macaé 

Professor Aloísio Teixeira. O estudo justifica-se por vários aspectos: situa-se em um campo complexo com 

questões cabíveis a interdisciplinaridade, bem como discorre sobre uma problemática que envolve a 

situação relacionada a degradação ambiental global. Objetivo: analisar o estilo de vida dos ribeirinhos em 

Macaé na relação com a saúde integral. Referencial Teórico-Metodológico: pauta-se no Interacionismo 

Simbólico, que tem sido aplicado com êxito na enfermagem. No que tange ao referencial metodológico, 

neste recorte, tem-se a parte qualitativa à luz da Teoria Fundamentada nos Dados. Optou-se pela 

aplicação de múltiplos instrumentos de coleta de dados, a saber: a entrevista semiestruturada em 

profundidade, a observação participante assistemática e a captação fotográfica contextual. Até o presente 

momento foram coletadas mais de 30 entrevistas. Na lógica do método, após entrevista, os dados são 

transcritos na íntegra, seguindo a análise cíclica: codificação aberta, codificação axial e integração. 

Resultados Preliminares: A degradação ambiental está por toda parte, não somente nas águas, mas no 

que tange a vegetação e a todo contexto circundante. É possível com os dados afirmar diferenças 

marcantes entre os ribeirinhos urbanos, resultantes da especulação imobiliária local, dos bolsões de 

pobreza e do imaginário eldorado consequente do petróleo; e os ribeirinhos rurais, que guardam 

ancestralidade e relação efetiva com o rio. Conclusão: o estilo de vida dos ribeirinhos de Macaé aponta 

para a necessidade de uma linha de cuidado que lhe possa representar, a despeito de suas diferenças, 

nas suas necessidades e nos seus desejos, diminuindo a linha abissal que separa os que tem e pode, 

daqueles que não tem e não terão como acessar. 

 

 

 

 

 

1 - Professora Associada da UFRJ; 2 - Enfermeira Doutoranda da EEAN; 3 - Bolsista de Iniciação Científica da UFRJ; 

4 - Bolsista de Iniciação Científica da UFRJ. 
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