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RESUMO

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica
descritiva abordando a temática do Teste de APGAR para o
neonato. O Teste de Apgar é um método de avaliação sistemática
do recém-nascido logo após o parto, mais precisamente no 1º e
5º minuto de vida extrauterina do neonatal. A metodologia
utilizada tem caráter exploratório, descritivo, embasado no
levantamento e seleção de um corpus teórico-cientifico que
elucidasse o tema principal da pesquisa. O Teste de Apgar, se
realizado corretamente, provê informações para tomada de
decisões  sobre os procedimentos a  serem realizados
imediatamente ao nascer, bem como a necessidade de cuidados
complementares.

Palavras chave: Neonatal; Sobrevivência; Teste de Apgar
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ABSTRACT

The present work is a descriptive bibliographical review
addressing the topic of the APGAR Test for the newborn. The Apgar
Test is a systematic evaluaton´s method to the newborn baby right
after born, more precisely at the 1st and 5th minute of neonatal´s
life extrauterine. The methodology used has an exploratory,
descriptive character, based on the survey and selection of a
theoretical-scientific corpus that would elucidate the main theme
of the research. The Apgar Test, if performed correctly, provides
information for making decisions about the procedures to be
performed immediately born, as well as the need for additional care.

Keywords: Neonatal; Survival; Apgar Test

1. INTRODUÇÃO

“No Brasil, a taxa de natalidade gira em torno de três milhões/ano,
sendo que 98% deste total, nascem em hospitais. Ao nascer, o índice
que necessita de Ventilação com Pressão Positiva (VPP), representa 1 a
cada 10 recém nascidos (RN). Isso significa que, para iniciar os
movimentos respiratórios e/ou mantê-los eficazes; um em cada 100
RNs precisam de manobras de reanimação cardiopulmonar. A necessidade
de reanimação é maior conforme a prematuridade e o baixo peso ao
nascer. O parto cesáreo, mesmo à termo (37-39 semanas de gestação),
ainda que sem fatores de risco para asfixia apresenta um risco elevado
de necessidade deste tipo de intervenção”. (PARANÁ, 2013).

 A Sociedade Brasileira de Pediatria para Reanimação em Sala de
Parto (2016) apresenta em suas diretrizes o protocolo para avaliação
da vitalidade do recém-nascido imediatamente após o nascimento.

Para tanto se faz necessário a rápida avaliação de três situações referentes à
vitalidade do neonatal de acordo com as seguintes perguntas: - Gestação a
termo? - Respirando ou chorando? - Tônus muscular bom? Caso a resposta seja
sim a todas as perguntas, o RN é considerado com boa vitalidade não
necessitando de manobras de reanimação.

A reanimação inclui avaliação conjunta da respiração e frequência
cardíaca (FC). A FC é um indicador determinante no que tange a
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indicação das manobras de reanimação. Ao nascer, o RN deve manter
um padrão respiratório regular, sendo suficiente para manter a FC
acima de 100 batimentos por minuto (bpm). A FC é avaliada por
meio da ausculta cardíaca com auxílio de um estetoscópio, até que
o oxímetro consiga detectar o pulso. (KAMLIN CO, O’Donnell CP, 2006).

O teste de Apgar é amplamente utilizado, avaliando o neonato entre
o primeiro e o quinto minuto de vida. Outro método utilizado, é o Capurro,
onde avaliam-se 5 parâmetros somáticos e 2 neurológicos. Já o método
Ballard ou Dubovitz, avalia-se 6 parâmetros somáticos e 2 neurológicos

A temática é de extrema relevância, amplamente pesquisada, onde
é possível a identificação dos métodos de avaliação através da escala
de Apgar, método de Capurro e Dubovitz/Ballard, como apresentados
pela Secretaria do Estado de Saúde/PR, despertando o interesse na
compreensão sistemática e analítica, bem como na realização correta
do Teste de Apgar para a avaliação das necessidades e cuidados
complementares do neonatal. (PARANÁ, 2013)

Este estudo teve por objetivo o levantamento fundamentado em
evidenciais científicas da relevância do Teste de Apgar na avaliação
da vitalidade neonatal.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Revisão bibliográfica, de caráter descritivo com abordagem
enfatizando a literatura científica a respeito da temática em questão,
por meio de pesquisa no período de 01 a 30 de setembro de 2020, utilizando
as palavras chaves: “Teste de Apgar”, “Sobrevivência”, “Escore de Apgar”,
“Parâmetros de Avaliação do Neonatal”, “Saúde do Recém Nascido de
Risco” nas bases de dados: Scielo, Medline, Lilacs e em sites oficiais do
governo que tratem da temática. Foram selecionados artigos no idioma
português, exclusivamente, e que abordavam a temática a ser estudada.

2.2 Resultados e discussão

No quadro apresentaremos os estudos que fizeram parte do corpus
de análise, segundo o título do artigo, autores, ano, revistas e
resultados dos estudos.
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Quadro - Síntese das publicações que constituíram o corpus da
análise.
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A avaliação clínica do neonatal é extremamente útil para a análise
da necessidade da ressuscitação do mesmo, se realizada no 1º. minuto
de vida e, repetida ao 5º minuto. Nos países em desenvolvimento o
teste de Apgar é a única avaliação clínica, por talvez não dispor de
exames laboratoriais específicos.

O teste de Apgar é um método de avaliação sistemática do recém-
nascido (RN). Este método é realizado logo após o parto. Tem como
objetivo avaliar as condições de nascimento do RN e de identificar
aqueles que necessitam de assistência, prevenindo sequelas de uma
provável asfixia, cuja realização acontece após o nascimento do
bebê, mais precisamente no primeiro e no quinto minuto de vida do
neonatal.  (CORRÊA et al., 2006).

 Se obtido como resultado um baixo valor do escore de Apgar é
imediatamente identificado que o recém-nascido necessita de
cuidados complementares. O exame avalia cinco aspectos do
neonato: tônus muscular, frequência cardíaca, esforço respiratório,
irritabilidade reflexa e coloração da pele. Para cada um dos cinco
itens é atribuída uma nota 0, 1 ou 2 que somando-se o escore de
cada item se obtém um escore mínimo de 0 e máximo de 10 pontos.
Caso o valor obtido seja abaixo de 7 é identificado o sinal de alerta
para atenção especial. São fatores determinantes a serem
considerados as condições do nascimento, aspectos maternos (idade,
período gestacional, tipo de parto e a realização do pré-natal. A
figura abaixo representa o método para cálculo do índice.

Figura 1 - Método para cálculo do índice
Fonte: Avaliação neonatal ao nascimento - Sistema de Escore de Apgar (WONG, 1999).

Elsbeth (1981) relata sobre o estudo do ensino prático da
avaliação do recém-nascido pelo método Apgar, onde foram avaliados
43 RNs, e a conclusão apresentada em relação a avaliação da
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vitalidade do RN nos primeiros minutos de vida, necessita de
eficiência e com o menor tempo possível, sugerindo a padronização
do procedimento e determinação do número  de avaliações
necessárias para que, em trinta segundos, haja avaliação correta da
vitalidade do RN .

A REBEn (2019) publicou um artigo denominado “Fatores
associados ao baixo Apgar em recém-nascidos em centro de parto”,
cujo objetivo foi analisar os fatores associados ao Apgar de quinto
minuto menor do que sete de recém-nascidos de mulheres
selecionadas para a assistência no Centro de Parto Normal (CPN). A
análise encontrou associação positiva entre baixo Apgar e idade
gestacional menor que 37 semanas, patologias na gestação e
intercorrências no trabalho de parto. A presença do acompanhante
foi um fator protetor. Os pesquisadores chegaram à conclusão que o
CPN é uma opção viável para recém-nascidos de mulheres de baixo
risco desde que o protocolo de seleção das mesmas seja seguido.

Segundo o trabalho desenvolvido por (KILSZTAJN et al.,2007;),
onde fora analisada a vitalidade do recém-nascido por tipo de parto,
verificou-se que tanto na regressão simples, quanto na regressão
múltipla, o peso da criança ao nascer; duração da gestação; número
de consultas pré-natal; idade, estado civil e anos de estudo da mãe
resultaram ser todos significativos e, conforme esperado, todas as
categorias de exposição apresentaram-se diretamente relacionadas
à baixa vitalidade do recém-nascido. Os autores chegaram à
conclusão que a variável tipo de parto não resultou ser
estatisticamente significativa para baixa vitalidade do recém-
nascido.

De acordo com o estudo realizado por (MUNIZ et al., 2016)
identificou claramente que a vitalidade do RN, por intermédio do
Apgar, está diretamente relacionada a fatores como idade
gestacional, faixa etária materna, quantia de consultas pré-natal.
Os autores também relataram que, assim como em outros trabalhos
não foi possível fazer a relação do tipo de parto e os índices de
Apgar, visto que tanto em parto cesáreo quanto em parto vaginal os
percentuais estiveram bem próximos nos melhores índices de Apgar
(8-10).

Um importante estudo realizado por Ermel e Grave (2011) que
analisou o índice de Apgar em bebês recém-nascidos. As pesquisadoras
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chegaram à conclusão que o Apgar tem extrema importância na
avaliação da vitalidade do RN, apresar de ainda ser desconhecido
para muitas pessoas. Foi realizada uma análise das notas obtidas
por intermédio do Teste de Apgar e observou-se que a prevenção em
saúde é o melhor método para diminuir ou cessar muitos dos riscos
que envolvem o período neonatal.  Os autores afirmam que a nota
do obtida pelo Apgar do primeiro minuto é considerada como um
diagnóstico da situação presente. Doravante, a avaliação obtida no
quinto minuto é considerada como fator de prognóstico para o RN. A
nota mais baixa no primeiro minuto não apresenta grandes impactos,
desde que o RN seja prontamente assistido e a nota obtida no quinto
minuto seja maior que sete. O estudo afirma que quanto mais precoce
for o diagnóstico e a intervenção, menor será o impacto desses
problemas na vida futura da criança.

Para Oliveira et.al., (2012) onde o Escore de Apgar e a Mortalidade
Neonatal foram analisadas concomitantemente, a evidencia de que
o Escore de Apgar está ligado a fatores epidemiológicos e de atenção
ao parto, e a mortalidade neonatal e se associou a extremo baixo
peso. Embora ratifiquem que o estudo apresenta limitações por ser
retrospectivo, baseado em informações de um banco de dados não
institucional, embora oficial, bem como a avaliação dos casos de
óbito e suas causas, mas, esses dados refletem uma realidade muito
comum nos hospitais, podendo ser interpretados como um diagnóstico
de situação.

Em outro estudo realizado, cujo objetivo foi analisar a associação
entre fatores maternos e neonatais e o Apgar em recém-nascidos de
risco habitual concluiu que o uso o de ocitocina, oxigênio e
reanimação em sala de parto mostraram associação significativa com
Apgar menor que 7 aos cinco minutos de vida, o peso ao nascer,
tempo de bolsa rota, eliminação de mecônio, tipo de parto e paridade
não se relacionaram ao baixo valor de Apgar. (SARAIVA et. al; 2018).

O Ministério da Saúde (2011) recomenda que o Teste de Apgar,
ainda que seja amplamente utilizado, seja uma ferramenta avaliativa
das manobras de reanimação instituídas em sala de parto, e não um
elemento decisório para iniciar a reanimação neonatal ao
nascimento, uma vez que, havendo a necessidade de ressuscitação,
esta deverá ser iniciada antes do primeiro minuto. A reanimação em
sala de parto deve ser definida pela avaliação simultânea de
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respiração e frequência cardíaca, sendo esta aferida pela ausculta
do precórdio com estetoscópio ou palpação do pulso na base do
cordão umbilical. Tais recomendações são extremante importantes
para a vida do neonatal e devem ser observados pela equipe médica
que acompanha o nascimento do bebê.

3. CONCLUSÃO

A análise dos estudos expostos em diferentes contextos, vem de
encontro com Schardosim, Rodrigues e Rattner (2018) onde a
avaliação por intermédio do Apgar, é um método único e amplamente
utilizado para avaliação da vitalidade do RN, ainda em sala de parto.
Grande parte dos autores abordam a pontuação maior a 7 como
adequada no primeiro minuto, vindo de encontro com as
recomendações brasileiras.

Com base nos dados pesquisados é possível apontar considerações
relevantes do Teste de Apgar para o neonatal. Embora haja muitos
questionamentos e críticas no meio científico, o Teste de Apgar
proposto na década de 50 e utilizado até os dias atuais é considerado
uma ferramenta imprescindível, desde que utilizada corretamente.
Ratificamos que, todavia, não é considerado como um fator de
decisão para reanimação do neonatal.
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RESUMO

A puericultura é a ciência que reúne noções de fisiologia, higiene,
nutrição, desenvolvimento, comportamento físico e psíquico da
criança. O objetivo deste trabalho foi entender as funções
desempenhadas pelo enfermeiro na consulta de puericultura
especificamente na atenção primária. Durante o processo de revisão
identificou-se que o profissional da enfermagem não realiza  com
frequência a consulta de puericultura conforme o Ministério da Saúde.
Entendeu-se que é preciso que os enfermeiros melhorem a assistência
e aperfeiçoem suas práticas com ações que promovam saúde e
prevenção de doenças, por meio do apoio da gestão.

Palavras chaves: Atenção Primária à Saúde, Criança, Enfermagem
Pediátrica, Puericultura.
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ABSTRACT

 Childcare is te Science that brings together notions of phusiology,
hygiene, nutrition, development, physical and phychological behavior
of the Child. The objective of this work was to understand the funtions
performed by nurses in chilcare consultation, specifically in primary
care. During the review process it was identified thar nurse
professional does not frequently perform childcare consultation
according to the Ministry oF Health. It was undertood tha nurses
need to improve care and improvetheis pratices with actions that
promote health and prevention disease through management support.

Keywords: Primary Health Care, Child, Pediatric Nursing, Childcare.

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) do
Ministério da Saúde (MS) visa a redução da taxa de morbimortalidade
por meio de acompanhamento do desenvolvimento infantil. Para isso
é necessário organizar a assistência à criança; estimular o aleitamento
materno e alimentação saudável no primeiro ano de vida; manter as
coberturas vacinais de acordo com o Programa Nacional de Imunização
(PNI); fornecer o diagnóstico precoce de doenças para tratamento em
tempo oportuno; e integração com a família para os cuidados da criança
por meio de ações educativas. (ANDRADE, 2015).

Entre as diretrizes dessa política contém a estratégia para um
cuidado integrado, por meio da atenção primaria a saúde (APS) de
acompanhamento do desenvolvimento pleno da criança. A APS, por
meio dos cuidados da Estratégia de Saúde da Família (ESF), se torna
responsável pela rede de atenção a saúde (RAS), contribuindo para
a redução da mortalidade em criança com menos de cinco anos por
causas preveníveis, como deficiências nutricionais e anemia.
(NASCIMENTO, 2018).

Contudo para isso ser viável é fundamental o envolvimento e
comprometimento da família e da equipe. (OSAWA, 2012).

A Puericultura é uma ciência que reúne noções de fisiologia que
compreende outras práticas, como higiene, nutrição,
desenvolvimento, comportamento, física e psíquica da criança. A
Puericultura exige do enfermeiro um conhecimento específico para
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atender à criança e sua família numa forma integral. A APS visa
acolher necessidades e demandas da criança que o Sistema Único de
Saúde abrange, sendo assim busca-se oferecer uma boa qualidade
de vida a criança e sua família. (ALMEIDA, 2016).

Na puericultura o enfermeiro realiza a consulta de enfermagem,
e por meio da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e
do processo de enfermagem (PE), realizando a coleta de dados da
história da criança e da família, realizando o exame físico, avaliando
e identificando necessidades de saúde para implementar orientações
próprias para cada membro da casa. A puericultura tem como função
de proteger a saúde da criança e seus familiares promovendo cuidados
e buscando analisar o crescimento e desenvolvimento da criança e
prevenção detecção de possíveis problemas na saúde. (SUTO, 2014).

Conhecer o cotidiano do trabalho da enfermagem em relação o
conhecimento da puericultura pode contribuir para obter elementos
consistentes para reflexão sobre a atual da organização do trabalho
desses profissionais na atenção à saúde da criança nesse cenário, pois
a dinâmica de trabalho nessa área tem características peculiares. O
objetivo deste trabalho foi descrever as funções desempenhadas pelo
enfermeiro na consulta de puericultura especificamente na atenção
primária trazidas pela literatura, ou seja, que o enfermeiro faz, quais
os conhecimentos necessários para desempenhar este tipo de serviço
e como é a dinâmica do trabalho da enfermagem nessas ações.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais e métodos

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. A coleta de
material bibliográfico foi realizada na Biblioteca Virtual da Saúde
(BVS), na base de dados da Literatura Latino-americana Y del Caribe
em Ciência de La Salud (LILACS), na Scientific Eletronic Library Online
(Scielo), e Google Scholar,  no período compreendido entre os anos
de 2009 e 2018. Foram utilizados os seguintes descritores:
Puericultura, Criança, Atenção Primária à Saúde, Enfermagem
Pediátrica. Foram considerados como critérios de inclusão artigos
disponíveis na íntegra, em português que tivessem relação com o
tema. Foram excluídos artigos em outros idiomas, teses e dissertações
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e outros documentos que não tivessem relação com o tema. Após a
seleção inicial e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram
escolhidos 10 artigos para compor os resultados desse estudo.

2.2 Resultados e discussão

Como foi descrito anteriormente foram selecionados 10 artigos
para resultados desse estudo que estão apresentados abaixo no
Quadro 1, seguido da descrição das ações do enfermeiro em relação
a puericultura na atenção básica encontrada nos artigos selecionados.

Quadro1- estudos sobre a consulta de enfermagem em
puericultura na atenção básica.

Fonte: autoria própria.
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Como atividade privativa do enfermeiro desde 1986, a Consulta
de Enfermagem é uma atividade desenvolvida para melhorar a
assistência à saúde, em nível ambulatorial que utiliza componentes
científicos para identificar situações de saúde-doença prescrever e
programar medidas de Enfermagem que contribuam para a proteção,
promoção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo. (ASSIS,
2011).

A puericultura é uma ação onde o enfermeiro atua realizando o
acompanhamento periódico e sistemático da criança para avaliar o
crescimento e desenvolvimento, além disso, oferece orientações às
mães sobre vacinação, prevenção de acidentes, aleitamento materno,
e identificação de agravos que implicam em intervenção efetiva e
apropriada (OSAWA, 2012; NASCIMENTO, 2018). As ações esperadas
em uma consulta de enfermagem de puericultura envolvem essas
ações citadas acima e estão descritas nos estudos apresentados no
Quadro 1.

Em consultas e em visitas domiciliárias, é sempre incentivada a
continuidade da amamentação, observou-se que é prioridade abordar
a higiene da criança, principalmente no que concede às orientações
para os cuidados domiciliários adequados. (FELIPE, 2013).

Ao realizar, o enfermeiro analisa quem participa mais no cuidado
da criança (mãe, cuidador ou família), tornando-os corresponsáveis
pela saúde da criança. Os profissionais de saúde devem sempre
fornecer orientações sobre os riscos e consequências do crescimento
da criança em cada fase da vida. As orientações abrem diversas
áreas como nutrição, limpeza, brincadeira/estimulação, imunização,
comunicação social e o próprio relacionamento entre criança, família
e comunidade. (COSTA, 2012).

O acompanhamento programado é complementado por atividades
de controle de doenças prevalentes, como diarreia e afecções
respiratórias agudas, pelas ações básicas, como o estímulo ao
aleitamento materno, orientação alimentar e imunizações. Isto
contribui para a promoção de uma boa qualidade de vida. Mas para
isso, é imprescindível o esforço da família, da equipe e das diversas
organizações, governamentais ou não. (SUTO, 2014).

Foi possível verificar que as ações desenvolvidas em saúde da
criança são do tipo mecanizada, uma fragmentação no modo de
cuidar. Em geral, os auxiliares de enfermagem são responsáveis pela
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imunização e a fragmentação no modo como se produz o cuidado
(ASSIS, 2011). Assim como este autor descreve outros estudos que
compõem o resultado desta pesquisa também apontam que a consulta
de enfermagem não é realizada como preconiza o MS, levando assim
há um prejuízo na qualidade da assistência as crianças e famílias
(COSTA, 2009; FELIPE, 2013; NASCIMENTO, 2018).

As consultas são pautadas nas queixas apresentadas pela família
e sinais e sintomas das crianças, sem agendamento, pois as crianças
são atendidas de acordo com a demanda diária, livre demanda, sem
dia específico da semana para puericultura. Como a consulta é focada
na doença, exclui-se todos os outros itens da consulta, contradizendo
a recomendação do MS. (SUTO, 2014).

O MS deixa claro que, nesta faixa etária, deveriam ser executadas
no mínimo, 07 consultas dentro de um processo de normalidade.
Essa advertência leva em consideração a qualidade no atendimento
à criança de forma consequente, pois o segmento desse calendário
e o acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento
podem ser indicadores da qualidade da atenção prestada à criança.
(COSTA, 2009).

3 CONCLUSÃO

A consulta de puericultura realizada nas Unidades Básicas de
Saúde é uma das atribuições da enfermagem, mas para isso o
enfermeiro deve deter o conhecimento sobre crescimento e
desenvolvimento da criança e aplicá-lo de forma coerente, realizando
as anotações pertinentes dos procedimentos e ações realizadas com
a criança e família.

Os estudos selecionados como resultados desta pesquisa
demonstram que são várias as ações que o enfermeiro pode exercer
a partir da consulta de enfermagem com a criança e sua família,
contudo a questão da realização da consulta de enfermagem
direcionada a criança não ocorre adequadamente como está prevista
pelo ministério da saúde, sendo apontada a necessidade de
educação permanente e capacitação de profissionais da
enfermagem neste âmbito para qualificar a assistência a saúde da
criança.
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RESUMO

Introdução: Historicamente, o parir era um momento íntimo da
família, com predomínio de um modelo de atenção totalmente
feminina, no século XX passa a ser realizada dentro do hospital. A
medicalização do parto surge com instituições de saúde especializada
em parto,as Maternidades, onde a parturiente deixou de protagonizar
o ato de parir, acreditando que o profissional médico obstetra é o
único capaz de conduzir esse evento. A humanização do parto
preconiza um atendimento que respeite a opinião e os valores da
gestante em sentido de promover uma assistência segura.Objetivo:
refletir sobre a medicalização do parto e seus impactos para a
parturiente. Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura
sobre a interferência da medicalização sobre o parto humanizado a
fim de refletir sobre os impactos das condutas sobre a parturiente e
estratégias que devolva a parturiente autonomia sobre o parto.
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Palavras chave: Parto Humanizado, Medicalização,
institucionalização, parto

ABSTRACT

Introduction: Historically, giving birth was an intimate moment
of the family, with a predominance of a model of totally female
care, in the 20th century it started to be performed inside the
hospital, The medicalization of childbirth arises with health
institutions specializing in childbirth, the Maternities, where the
parturient stopped leading the act of giving birth, believing that
the obstetric medical professional is the only one capable of
conducting this event. The humanization of childbirth recommends
care that respects the opinion and values   of the pregnant woman
in order to promote safe care.Objective: to reflect on the
medicalization of childbirth and its impacts on the parturient
woman. Method: This work is a narrative review of the literature
on the interference of medicalization on humanized childbirth in
order to reflect on the impacts of the conduct on the parturient
woman and strategies that return the parturient autonomy on
childbirth.

Keywords: Humanized Childbirth, Medicalization,
institutionalization, childbirth

1. INTRODUÇÃO

O evento de parir e nascer são fenômenos naturais fisiológicos,
envolvidos por diversos significados culturais, e que vem
acompanhando a história dos seres humanos, e em específico da
própria mulher. A história da assistência ao parto se iniciou com o
conhecimento adquirido pelas próprias mulheres que se passavam
de geração em geração, utilizando do mesmo para ajudar outras
mulheres (PONTES et Al,2014).

Historicamente, o parto tem passado por diversas mudanças,
anteriormente considerado um ritual entre mulheres, conduzido
por parteiras, não sendo considerado uma conduta médica (PONTES
et Al, 2014).
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A real situação naquela época era que as mulheres ao sentirem
as dores do parto, isolavam-se para parir sem nenhuma assistência
médica ou cuidado especializado, simplesmente a partir daí, sentia
que por instinto que o momento do parto estava se aproximando
(VICENTE; LIMA; LIMA,2017).

Segundo Gomes et al (2018, p. 2746) “A figura masculina surge
na história do parto com a introdução da obstetrícia como ciência,
trazendo consigo a implantação do parto horizontal e da
episiotomia”.

Após o período da Segunda Guerra Mundial o parto foi incorporado às
instituições de saúde, justificados pelos novos conhecimentos e habilidades
práticas por parte dos profissionais, adquiridas nos campos de assepsia,
cirurgia, anestesia, hemoterapia e antibioticoterapia, minimizando
significativamente a morbimortalidade materna e infantil. Embora a
institucionalização do parto e os avanços tecnológicos tenham proporcionado
melhor controle dos riscos para mãe e filho, houve incorporação de grande
número de intervenções desnecessárias, resultando consequentemente no
aumento progressivo de cesarianas. (VICENTE; LIMA; LIMA, 2017, p. 26).

No Brasil, os primeiros leitos obstétricos foram implantados em
1884, na Santa Casa, na cidade do Rio de Janeiro. Após dez anos, em
São Paulo, inaugurou-se a maternidade São Paulo, para prestar
assistência às parturientes de baixa renda , como pobres e indigentes
que não tinham quem prestasse assistência ao seu parto, uma vez
que se aumentavam os recursos, técnicas instrumentais, cirúrgicas
e assépticas, caracterizando a ascensão do país (SANTOS; MELO;
CRUZ, 2015).

Em 2000, o Programa de Humanização ao Pré Natal e Nascimento
(PHPN) , apresentado como proposta a assistência humanizada e
integral a gestante no atendimento dos serviços públicos de saúde,
com o objetivo de trazer qualidade ao cuidado e combater os índices
de morte materna e perinatal (PONTES et al, 2014).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Revisão de Literatura

Medicalização trata-se da institucionalização dos conhecimentos
práticos sobre o parto, que por sua vez, inibe a autonomia da gestante
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durante esse evento, pois a mesma é submetida a procedimentos
abusivos e mecanizados que na maioria das vezes são dispensáveis
para o processo de parição (GOMES et al, 2018). Esse conceito
compromete a capacidade autônoma do indivíduo em cuidar da
própria saúde (ODASHIMA et al, 2019).

Os partos que ocorriam nas residências assistidos pelas parteiras,
a partir do século XX passa a ocorrer em instituições de saúde
denominadas maternidades. Embora os médicos obstetras
considerassem o parto fisiológico para a paciente, defendiam a
vigilância médica para tratar desvios de normalidade com intuito de
prevenir as distócias. Essa concepção retrata os primórdios da
medicalização do parto no Brasil (SILVA et al, 2019).

A necessidade de hospitalização para parto promove a opressão
da gestante que acaba se conformando e se adaptando aos atos
medicalizados que determinam horário e padrão de comportamento
para ato parir. Como consequência à medicalização a cesariana torna-
se procedimento essencial ao parto promovendo falsa sensação de
tranquilidade e segurança ao parto (GOMES et al, 2018).

Com a institucionalização do parto as parturientes foram
encorajadas a acreditar que os médicos obstetras seriam os únicos
profissionais capazes de conduzir o parto de seu bebê. Por isso, Ayres
et al (2019), acreditam que a medicalização do parto pode ter sido
intensificada pela produção de manuais educativos sobre preparação
do parto.

Para Kopereck et al (2018), o ato de medicalizar o parir no
decorrer das décadas, está cada vez mais evidente, sendo
equivocadamente justificada como necessidade para prevenir um
parto sem intercorrências e livre de sofrimento. Desse modo, o evento
natural de parir e nascer passou a ser percebido como patológico,
priorizando a técnica médica, trazendo inúmeros danos ao apoio, o
vínculo e ao carinho à mulher durante todo o ciclo gravídico-
puerperal.

Em consonância Santos, Melo e Cruz (2015), concluem que
inúmeras mulheres almejam a cesariana, com medo de possíveis
alterações no seu corpo ocasionados pelo parto normal e sensação
dolorosa pela de via de parto. No entanto sabe-se que, em
comparação do parto vaginal com a cesariana, tem-se a vantagem
que sua recuperação é muito mais rápida, do que na cesárea, sendo
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assim, a mulher não é exposta aos possíveis efeitos desagradáveis
de um anestésico e nem às complicações de uma ferida cirúrgica.

As cesarianas sem a devida indicação pode aumentar os riscos
para a saúde da mãe e bebê, para mulher em trabalho de parto
aumentam consideravelmente os riscos de intercorrências como
hemorragias, infecções puerperais, embolia pulmonar, complicações
com a anestesia e morte da mulher; para o bebe  há mais chances de
ocorrer problemas respiratórios, icterícia fisiológica, prematuridade
iatrogênica, anóxia e mortalidade neonatal entre outras complicações
graves (VICENTE;LIMA;LIMA, 2017).

Odashima et al (2019), acrescentam pela ampla difusão dessa
prática muitas mulheres acabaram perdendo a autonomia e
protagonismo do parir.

“A humanização da assistência possui, como propósito, proteger
o caráter natural e fisiológico no processo de nascer, propiciando à
mulher uma experiência otimista, sem traumas e sem manobras
invasivas” (SILVA et al, 2019, p. 256).

Escobal et al (2018), defendem que as práticas medicalizadas e
intervencionistas são utilizadas e muitas vezes ocorrem sem indicação
adequada, por isso, julgam essencial a conscientização da
necessidade de realizar ações educativas em saúde sobre a gestação;
o trabalho de parto; tipos de parto; seus benefícios e indicações.

A episiotomia trata-se de um procedimento realizado para
acelerar o parto vaginal, também considerado, forma de
medicalização. Em estudo Carniel, Vital e Souza (2019), consideram
o procedimento com mutilação genital e constatam que a maioria
das parturientes investigadas desconhecem como se dá o
procedimento, até o momento do parto sujeitando-se a essa
intervenção.

Em pesquisa realizada com gestantes ribeirinhas do Amazonas,
verificou-se que estas buscam pelo atendimento das parteiras para
identificação do parto ser fácil ou difícil. Contudo optam pela
hospitalização movimento pelo qual é criticado pelas parteiras
principalmente pela prática da episiotomia (OLIVEIRA; PERALTA;
SOUZA, 2019).

As práticas de parto tiveram mudanças observando-se crescente
hospitalização e mercantilização. Sendo a ocitocina precursora do
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processo de aceleração do trabalho de parto, pelo seu efeito (NUCCI;
NAKANO; TEIXEIRA, 2018).

A problemática envolvendo a atenção humanizada e integralidade
do cuidado a medicalização do parto é entendida como desfecho
natural para nascimento conforme a concepção dos profissionais da
saúde (CABRAL; HURT; VANDER SAND, 2013).

A gestantes deixam de ser protagonista do parto se submeteram
ao saber médico, mesmo conhecendo as premissas preconizadas pelo
SUS com relação ao parto normal. Então os partos cirúrgicos atingiram
52% na rede e 88% no serviço particular (VALADÃO; PEGORARO, 2020).

Silva et al (2019), através de oficinas educativas com grupo de
gestantes identificaram o desejo comum entre as mulheres do estudo,
ou seja, o: parto vaginal espontâneo com uso de analgesias não
farmacológicas (massagens, chuveiro aquecido e relaxamento),
deambulação, posições, além do direito ao acompanhante,
amamentação e alojamento conjunto.

A humanização da Assistência Obstétrica e Neonatal é condição para o
adequado acompanhamento do parto e puerpério. Receber com dignidade a
mulher e o recém-nascido é uma obrigação das unidades. A adoção de práticas
humanizadas e seguras implica a organização das rotinas, dos procedimentos
e da estrutura física, bem como a incorporação de condutas acolhedoras e
não-intervencionistas (BRASIL, 2000).

O plano de parto é uma tecnologia utilizada para potencializar
os cuidados humanizados à mulher e ao recém-nascido. É uma
ferramenta que promove a comunicação entre a gestante e o
profissional de saúde, relatando as preferências das gestantes para
realização do parto, considerando os valores, desejos, necessidades
pessoais com intuito de evitar intervenções indesejadas (MEDEIROS,
2019).

3. CONCLUSÃO

A institucionalização e medicalização do parto acontecem quando
a parturiente deixa de ser a protagonista do parto e submete-se aos
valores e as situações que não fazem parte da fisiologia do evento
parir – nascer e muitas vezes, esses procedimentos não precisariam
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ser indicados. Altas taxas de cesareanas, parto vaginal com
episiotomia são exemplos da medicalização do parto.

Estratégias em saúde pública do Brasil estimulam o parto
humanizado com intuito de melhorar a assistência a mulher durante
a gestação, pré parto e pós parto, Vale ressaltar que ferramentas
como o plano de parto e o trabalho da equipe multidisciplinar junto
à enfermeira obstetriz devolvem a autonomia dessa parturiente em
momento tão importante de sua vida, consequentemente, diminuindo
as intervenções desnecessárias que mercantilizam o parto.
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RESUMO

Segundo a Organização Mundial da Saúde, toda gestante tem
direito e deve realizar um pré-natal. Também traz que o recém-
nascido necessita do leite materno e o ato de amamentar traz
inúmeras vantagens para a mãe. O objetivo desse trabalho será:
analisar a relação entre as consultas de pré-natal e amamentação,
bem como relatar fatores encontrados pelas mães que possam
dificultar e facilitar o processo de amamentação. Trata-se uma
revisão de literatura. Diante dos resultados das pesquisas realizadas,
podemos perceber a importância de realizar na assistência pré-natal
práticas de promoção e prevenção como forma de apoio ao
aleitamento materno.

Palavras chave: Aleitamento Materno. Gravidez. Leite Humano.
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ABSTRACT

According to the World Health Organization, every pregnant
woman has the right and must perform prenatal care. It also shows
that the newborn needs breast milk and the act of breastfeeding has
numerous advantages for the mother. The objective of this work will
be: to analyze the relationship between prenatal and breastfeeding
consultations, as well as to report factors found by mothers that
may hinder and facilitate the breastfeeding process. This is a
literature review. In view of the results of the research carried out,
we can see the importance of carrying out promotion and prevention
practices in prenatal care as a way of supporting breastfeeding.

Key words: Breast Feeding. Pregnance. Milk Human.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), toda gestante
tem direito e deve realizar um pré-natal adequado de acordo com
as diretrizes do projeto Rede Cegonha. Na portaria nº 1.459, de 24
de junho de 2011, ficou estabelecido assistência à saúde da mulher
e da criança, suprindo as necessidades e promovendo saúde na
gestação, com acompanhamento do desenvolvimento do feto e da
gestante no pré-parto, puerpério e período pós-parto por até 28
dias assistindo à mãe e ao recém-nascido com intuito de promover
saúde de ambos (BRASIL, 2011).

Conforme as orientações da OMS, o recém-nascido necessita do
leite materno e o ato de amamentar traz inúmeras vantagens para a
mãe como, por exemplo, contrações uterinas que diminuem o risco de
hemorragia e para o recém-nascido suprindo as necessidades
imunológicas através dos nutrientes adequados fornecidos por este leite
bem como hidratação necessária, processo de digestão facilitada e o
ganho de peso adequado, garantindo através da vigilância alimentar e
nutricional o controle adequado do estado nutricional e ingesta alimentar
da população. Neste sentido, o Ministério da Saúde (2015) adota o
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), com principal
objetivo de orientar nutricionalmente os indivíduos em suas fases:
crianças, adolescentes, adultos, idosos ou gestantes (BRASIL, 2015).
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Não podemos esquecer do beneficio emocional e psicológico que
o contato pele a pele durante o aleitamento materno, já na primeira
hora de vida, proporciona para o binômio mãe-filho através da
formação do vinculo afetivo que contribui oportunamente com a
redução do índice de mortalidade neonatal (SILVA; et al, 2018). A
prática da amamentação deve ser estimulada, pois não se trata de
um comportamento inato e sim de um hábito que se adquire e
aperfeiçoa com a prática, a depender do aprendizado e da relação
positiva entre os fatores culturais e sociais (HALPERN; FIGUEIRAS,
2004).

O leite materno dispõe de três períodos de acordo com cada
fase da criança: o colostro, o leite de transição e o leite maduro.
Imediatamente após o parto, o leite materno é chamado colostro,
rico em água, anticorpos e proteínas que hidrata e protege a criança
contra infeções nos primeiros anos de vidas. Quando o leite maduro
começa a segregar e se mistura com o colostro recebe o nome de
leite de transição. Entre o sétimo e o décimo dia após o nascimento
do bebê temos o leite maduro, rico em gordura, que irá favorecer
muito o ganho de peso do bebê (BRASIL, 2009).

Os recém-nascidos e lactentes apresentam maior vulnerabilidade
a infecções por apresentarem o sistema imunológico imaturo, sendo
assim, o leite humano materno fornece inúmeros ativos imunológicos
que conferem proteção à criança contra infecções. O leite materno
possui anticorpos que são provenientes dos microorganismos que
essa mãe teve contato, o qual desenvolve um repertório imunológico.
Além desses anticorpos, existem fatores bioquímicos e células
imunocompetentes, que fazem interação entre si e também com a
mucosa do sistema digestivo e respiratório do lactente, e conferem
ao bebê não apenas a imunidade passiva, mas o estímulo ao
desenvolvimento e crescimento (HANSON, 1998; VITOLO, 2008).

O leite de mães de recém-nascidos prematuros se diferencia do
de mães de bebês a termo, a fim de garantir os nutrientes específicos
às características e necessidades do seu bebê. Respeitando cada
uma das fases, o leite materno é composto por sais minerais,
nutrientes e gorduras tendo como principal proteína a lactoalbumina
que difere da proteína do leite de vaca por ser de mais digestão
para os seres humanos. Como a concentração de gordura no leite é
maior e mais rico em energia (calorias) ao final da mamada (leite
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posterior) é importante que a criança esvazie por completo a mama
para garantir maior saciedade e ganho de peso. (BRASIL, 2015).

Tendo em vista todos estes benefícios, indica-se que na primeira
hora de vida todo recém-nascido seja amamentando, exceto
puérperas portadoras de HIV/AIDS, e que o aleitamento materno se
estenda, exclusivamente, até o sexto mês de vida, ou seja, sem
adições de formulas de partidas, leite artificial, água ou chás;
ofertando a esta criança apenas o leite materno (BRASIL, 2015).

Apesar dessas recomendações é notório um índice elevado de
puérperas que apresentam dificuldades no processo de amamentação
e que acabam desistindo de amamentar, muitas vezes, por falha no
processo de orientação e auxilio no preparo psicológico e das mamas
durante a gestação (ARAÚJO et al, 2008).

O objetivo desse trabalho foi levantar através de estudos prévios,
a dinâmica mais assertiva para abordagem e esclarecimentos de
dúvidas das gestantes durante o pré-natal sobre o processo de
aleitamento materno, bem como identificar quais tem sido as
dificuldades mais relatadas nesse processo com foco principal na
melhoria dessa prática visando a promoção da saúde da mulher e da
criança através dos benefícios do aleitamento materno.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Trata-se uma revisão de literatura de caráter qualitativo obtida
através de busca nas bases de dados LILACS E SCIELO no período de
01 a 15 de setembro de 2020 por meio dos descritores da saúde:
pré-natal, amamentação, saúde da mulher, leite materno. Foram
considerados critérios de inclusão artigos relacionados ao tema,
disponíveis na integra e em português nos últimos cinco anos e em
sites oficiais do governo que abordam a temática referida. Foram
excluídas teses e dissertações, artigos em outros idiomas, não
disponíveis na integra e que não tivessem relação com o objetivo do
trabalho.

Foi analisado o ano de publicação, o tipo de estudo e os principais
resultados e conclusões obtidos, seguindo com a categorização desses
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resultados e discussão dos dados pautados nas evidências científicas
identificadas na pesquisa.

2.2 Resultados e discussão

Através de pesquisa nas bases de dados da foram identificados
seis artigos que contemplaram nosso objetivo com informações
precisas sobre a temática do aleitamento materno como resultado
da pesquisa. No quadro apresentaremos os estudos que fizeram parte
do corpus de análise, segundo o título do artigo, autores, ano, revistas
e resultados dos estudos.

Quadro - Síntese das publicações que constituíram o corpus da
análise.

Silva et al (2018) promoveu uma pesquisa a fim de conhecer
fatores que possam atrapalhar a amamentação precoce e assim
aumentar a ocorrência desta prática nos ambientes hospitalares.
Dessa maneira foi constatado que há um predomínio de amamentação
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na primeira hora de vida da criança em mulheres acima de 39 anos,
apontando também as primíparas com maior taxa de aleitamento
precoce. Outro fator significante é o tipo de parto, sendo o parto
vaginal com maior probabilidade de a criança estar pronta para
mamar, e o parto cesárea como um obstáculo para o inicio da
amamentação devido ao efeito da anestesia que dificulta o
posicionamento adequado da criança, além dos cuidados pré-
operatórios que retardam o contato pele a pele entre mãe e bebê.

Esse mesmo estudo deixa evidente como proteção a prática da
amamentação na primeira hora com a presença do profissional
enfermeiro na sala de parto, tendo o RN ser condições clínicas
estáveis e adequadas, acontece a partir de ações educativas que
tem por objetivo orientar e sensibilizar os profissionais que atendem
a mulher durante o parto, favorecendo assim, uma prática a ser
garantida pelos serviços de saúde.

Outro estudo que teve por objetivo de identificar os fatores
relacionados com o sucesso da amamentação até o segundo ano de
vida, Mendes et al (2019) apontou como fatores que podem atrapalhar
a amamentação a introdução precoce de leite ou fórmula infantil,
bem como a realização de menos de seis consultas de pré-natal, o
que nos remete que as mães  que certamente necessitam de maiores
esclarecimentos quanto a importância e benefícios do aleitamento
materno até o segundo ano de vida dos seus filhos.

Uchoa et al (2016) em seu estudo, ao relacionar as médias dos
escores de autoeficácia em amamentar das mulheres no pré-natal e
no pós-parto com as variáveis da gravidez, do parto e do puerpério,
identificou fatores que poderiam influenciar no desempenho materno
em relação a amamentação como: planejamento da gravidez, número
de consultas de pré-natal, conhecimento anterior sobre
amamentação, preparo das mamas para aleitamento, desejo de
amamentar, participação em grupo de gestantes, entre outros.

Assim, se torna evidente a relevância de pro0moção do aleitamento
materno já no pré-natal, com estímulo constante a esta prática e
esclarecimento às mães quanto a tomada de decisão a respeito da
alimentação do filho. Além disso, o estímulo ao aleitamento materno
precoce deve ser incentivado e estimulado nas maternidades durante
todo acompanhamento da mulher e do filho, para que a mesma se
sinta confiante e segura para realizar esta prática após o parto.
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Fernandes e Höfelmann  (2020) em seu artigo reafirmam a
importância de ações efetivas e eficazes na proteção e promoção
do aleitamento materno realizada  pelas equipes multiprofissionais
de saúde da atenção básica que estejam envolvidas nas rotinas de
ações voltadas ao pré-natal, pois o número de consultas e a qualidade
das informações transmitidas nesse período, podem aumentar o
conhecimento quanto aos benefícios e tranquilizar a mãe quanto as
possíveis dúvidas e receios sobre aleitamento materno.

Esse mesmo artigo aponta que algumas mulheres por não
possuírem companheiro, não possuir trabalho remunerado e ser
fumante estiveram associados negativamente à baixa duração do
aleitamento materno. Identificar essas mulheres já no pré-natal, e
garantir a implementação de estratégias voltadas à esse perfil social
de vulnerabilidade, podem influenciar positivamente na duração do
aleitamento materno.

Nascimento et al (2013) no seu estudo possibilitou identificar
que as orientações quanto ao aleitamento materno prestadas no
pré-natal estão diretamente associadas à satisfação das gestantes
com a equipe no que tange o apoio e incentivo para amamentacão,
evidenciando a importância de um atendimento de qualidade.

3. CONCLUSÃO

Diante dos resultados das pesquisas realizadas, podemos perceber
a importância de realizar na assistência pré-natal práticas de
promoção e prevenção como forma de apoio ao aleitamento materno.
Observou-se que diversos fatores podem influenciar nesse construto
pessoal, tais como planejamento da gravidez, número de consultas
de pré-natal, conhecimento prévio em amamentar, preparo das
mamas para amamentar, intenção de amamentar, participação em
grupo de gestantes, entre outros.

Nesse sentido, o se torna crucial desenvolvimento de ações
efetivas e eficazes na proteção e promoção do aleitamento materno
realizada pelas equipes de saúde da família e por grupos
multiprofissionais envolvidos nos cuidados pré-natais, pois a
qualidade das informações transmitidas acerca da amamentação,
podem aumentar o conhecimento dos benefícios e sanar possíveis
dúvidas e receios sobre aleitamento materno.
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RESUMO

A enfermagem que está na linha de frente do cuidado por
completo ao cliente (Paciente) auxiliando nos procedimentos médicos
e promovendo a saúde. E neste contexto a enfermagem que é a
grande responsável, pelo preparo e esponsavel, por admistraç
contexto a enfermagem que eda administraça administração de
medicamentos. Objetivo: este estudo tem por objetivo, mostrar a
necessidade da educação continuada na equipe, para que sejam
minimizados os erros na administração de medicamentos e
promovendo maior segurança ao paciente em seu momento crítico.
Metodologia: a metodologia utilizada foi a revisão de literatura na
base de dados Scielo e Lilacs com o idioma português, entre 2004 a
2019. Este estudo conclui-se que a educação continuada é uma
ferramenta muito importante, e muito poderosa para prevenção de
erros, que deve ser evitado; tendo em vista que novos conhecimentos
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voltados para enfermagem, traz segurança ao paciente e a toda
equipe.

Palavras Chave: segurança do paciente, enfermagem,
administração de medicamentos.

ABSTRACT

Nursing that is at the forefront of complete care for the client
(Patient) assisting in medical procedures and promoting health. It is
in this context that nursing is largely responsible for the preparation
and administration of medicines. Objective: this study aims to show
the need for continuing education in the team, so that errors in
medication administration are minimized and promoting greater
safety for patients in their critical moment. Methodology: the
methodology used was the literature review in the Scielo and Lilacs
database with the Portuguese language, from 2004 to 2019. This
study concludes that continuing education is a very important and
very powerful tool for preventing errors, that should be avoided;
considering that new knowledge focused on nursing, brings safety to
the patient and the whole team.

Keywords: patient safety, nursing, medication administration.

1. INTRODUÇÃO

A administração de medicamentos pela equipe de enfermagem
é um dos procedimentos mais comuns, exige atenção,
responsabilidade e prática. Por ser um procedimento tão sério, pode
ter graves conseqüências para o paciente se administrado de forma
errada. Muitos profissionais de enfermagem não se atualizam ou
não têm conhecimento sobre os passos necessários da administração
de medicamentos. Segundo Oliveira et al 2019. O enfermeiro é
responsável por todo planejamento orientação e supervisão da terapia
medicamentosa, é necessário conhecimento sobre a droga o manejo
a interação e principalmente a via a ser administrada.

 Devido a tanta responsabilidade desenvolvida pelo enfermeiro
em coordenar toda equipe de auxiliares técnicos de enfermagem, o
paciente tem si tornado a preocupação central para todo sistema de
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saúde, e entre estas foi desenvolvido os 9 certos para administração
de medicamentos. (RADUENZ et al 2010).

2. JUSTIFICATIVA

Devido aos erros relacionados à administração de medicamentos,
torna-se importante estudar os passos necessários para realizar este
procedimento de uma maneira adequada e segura para paciente e o
profissional. Além disso, vejo que este tema será significante para
completar a minha formação, poderei correlacionar com as disciplinas
de anatomia, histologia e semiologia e também o raciocínio clínico.

3. HIPÓTESE

Quando maior o conhecimento sobre a administração de
medicamento, menos serão os erros por parte da enfermagem. Creio
que capacitações sobre este tema poderá influenciar de maneira às
atitudes, as decisões e inclusive, nos procedimentos de enfermagem.

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A equipe multiprofissional é composta por diversas profissões
como por exemplo, médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
nutricionistas. Cada um será importante para contribuir no cuidado
do paciente, porém cada profissional tem a sua competência e o
grupo de enfermagem é responsável pela administração de
medicamentos. Este procedimento deve ser realizado com muita
atenção, de maneira precisa e responsável, exige pratica e tem
objetivo de diminuir os riscos do paciente (ARDNDT, 1194; TELLES,
2004).

Equipe de enfermagem tem a responsabilidade de Preparar e
Administrar a medicação de forma segura utilizando todas as técnicas
para tal medicação.

Através da prescrição médica contendo nome completo da
paciente data de nascimento, número de registro, data da prescrição
e via. A prescrição feita pelo Médico deve conter de forma legível
nomes das mediações, datas, horários, dosagem e via de
Administração.
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Na abordagem ao paciente, devem-se: identificar-se, explicar
qual procedimento será realizado, qual medicação será feita e se
atentando com possível alergias medicamentosas, sempre perguntar
ao paciente se tal medicação causa alergia ou alguma reação.

O farmacêutico responsabiliza-se pelos fluxos de medicação no
âmbito hospitalar, pelos seus armazenamentos, controles de estoque
até a dispensam e o uso pelo paciente.

Enfermeiro, farmacêutico, médicos todos podem e devem
promover ações de educação continua para atualizar a equipe, e
também pacientes e seus familiares.

4. OBJETIVOS

4.1 Gerais

Compreender a necessidade da educação continuada no processo
administração de medicamentos.

4.2 Específicos

Tecer uma visão geral sobre o uso correto de medicações, visando
os 9 certos para administração de medicamentos.

• Incentivar Equipe de enfermagem a continuar se atualizando,

Através de grupos de estudos, roda de conversa,

Palestras

Seminários

• Identificar possíveis erros e buscar melhorias junto com a equipe
de enfermagem.

Desta forma pode-se prestar o melhor atendimento ao paciente
de forma clara objetiva, e visando o cuidado em enfermagem,

5. METODOLOGIA

Define-se por pesquisa o conjunto de atividades que têm por
finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio
científico, literário e artístico para aumentar o conhecimento em
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determinada área do saber (DICIO, 2020). Trata-se de uma revisão
de literatura na base de dados Scielo e Lilacs com o idioma português,
entre 2004 a 2019, por si tratar de uma revisão bibliográfica, não foi
necessário mandar para o comitê. de ética, para aprovação.

6. CONCLUSÃO

Através de pesquisa sobre a temática aqui utilizada, destacou a
necessidade de sempre, atualizar a equipe sobre o uso correto das
medicações tanto na dispensação, quanto no seu administrar, visando
sempre a segurança do paciente e da equipe. A educação continuada
é uma ferramenta muito importante, e muito poderosa para
prevenção dos erros, que deve ser evitado; tendo em vista que novos
conhecimentos voltados para enfermagem, traz, mas segurança ao
paciente e a toda equipe. Esta é uma estratégia para oferecer um
bom atendimento e ter um bom feedback de toda equipe e de seus
pacientes.
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RESUMO

A vacina de influenza previne contra uma doença que pode levar
a um grande número de internações e óbitos. Este trabalho tem como
objetivo descrever uma série histórica dos últimos 5 anos da cobertura
da vacina de influenza no estado de São Paulo, por meio do
“vacinômetro” do Sistema de informação do Programa Nacional de
Vacinação. Deste modo, focando nos grupos prioritários é possível ver
pela série histórica de 2015 a 2020 ainda há coberturas em torno dos
80% na maioria dos anos analisados, por isso ações educativas ainda
devem ser reforçadas para que essa cobertura aumente no país.
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Palavras-chaves: Cobertura vacinal. Influenza Humana. Vacina.

ABSTRACT

The influenza vaccine prevents against a disease that can lead
to a large number of hospitalizations and deaths. This paper aims to
describe a historical series of the last 5 years of influenza vaccine
coverage in the state of São Paulo, using the “ vacinometer” of the
Information System of the National Vaacination Program. Thus,
focusing on the priority groups, it is possible to see through the
historical series from 2015 to 2020 there are still coverage around
80% in most of the years analyzed, so educational actions must still
be reinforced so that this coverage increases in the country.Keywords:
Vaccination coverage. Human influenza. Vaccine.

1. INTRODUÇÃO

A cobertura vacinal é o termo usado para o percentual de
população que está vacinada. Em 2016, ano em que tivemos uma
maior carga de influenza no Brasil, foram registrados 12.174 casos
de síndrome respiratória grave (SRAG) e 2.220 óbitos causados pela
influenza. A média anual de óbitos por influenza no Brasil é de 900
casos, cerca de 60-70% em pessoas com fatores de risco. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO, 2020).

A vacina contra influenza faz parte do programa nacional de
imunização desde 1999 com intuito de reduzis os índices de internações
e óbitos. Isso porque a influenza é causada por um vírus que pode
levar a óbito pessoas que tem fatores de risco para complicações
como portadores de doenças crônicas, obesos, crianças, gestantes,
puérpera, idosos entre outros grupos específicos como indígenas,
trabalhadores da saúde e pessoas privadas de liberdade.( BRASIL, 2019).

O governo oferece gratuitamente a influenza trivalente, que é
contra três tipos de influenza, ela é ofertada primeiramente a pessoas
idosas, em seguida é oferecida aos demais grupos prioritários
(crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias; gestantes,
puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e
pessoas privadas de liberdade, indígenas).  (BRASIL, 2020).
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A influenza é uma infecção respiratória aguda que atinge milhões
de pessoas anualmente, sendo responsável por 290 mil a 650 mil
óbitos em todo o mundo. Pessoas idosas constituem um dos grupos
de maior risco para a doença grave e estão mais sujeitas a
complicações, desta forma a vacinação é a forma mais efetiva de
prevenção da doença e é recomendada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).(SATO; ANDRADE, 2015).

Este trabalho tem como objetivo descrever uma série histórica
dos últimos 5 anos da cobertura da vacina de influenza no estado de
São Paulo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Para descrever a cobertura vacinal da vacina da influenza no
estado de são Paulo no período de 2015 a 2020 foi realizada busca
nos dados disponíveis do DATASUS/ SIPNI WEB.

O Departamento de Informática do sistema Único de saúde
(DATASUS), surgiu em 1991 e tem a missão de modernizar por meio de
tecnologias de informação o desenvolvimento de ações de saúde (BRASIL,
200?) Já o Sistema de informação do programa nacional de imunização
(SIPNI)  é o sistema responsável pela  entrada de dados individual e por
procedência dos indivíduos que recebem os imunobiológicos e  permite
o acompanhamento do vacinado em vários lugares do Brasil, bem como
a localização da pessoa a ser vacinada, através dos seus dados cadastrais.
O SIPNI  está em funcionamento desde 2010 (BRASIL, 201?).

Deste modo usou-se os dados disponibilizados do SPNI no site do
DATASUS, por meio da ferramenta “vacinômetro” (BRASIL, 2020).
Usou-se como filtro região: sudeste, UF: São Paulo e ano: 2015 a
2020. Para selecionar os dados escolhidos para busca,  foi considerado
todos os grupos prioritários da campanha.

2.2 Resultados e discussão

A campanha de imunização contra influenza foi prorrogada no
estado de são Paulo ainda ofertando a vacina para toda a população
após o período programa para os grupos prioritários.
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A tabela 1 apresenta a cobertura vacinal, total de doses de vacina
da influenza aos grupos prioritários no estado de São Paulo no período
de 2015 a 2020.

Tabela 1- cobertura vacinal da vacina da influenza do total dos grupos prioritários no
estado de São Paulo no período de 2015 a 2020.

Nos últimos 5 anos o percentual de cobertura vacinal vem
crescendo, em 2015 tinha como estimado uma população de
8.964.555 e foram aplicadas 7.515.080 doses de vacinas contra a
influenza e teve uma cobertura de vacina de 83,83% .

Em 2016 a cobertura vacinal da influenza foi de 100% tendo uma
diferença de 16,38%. Em analise as semanas epidemiológicas de 2016
foi verificado que

Até a Semana 52 de 2016 foram notificados 54.224 casos de SRAG, sendo
44.252 (81,6%) com amostra processada. Destas, 27,5% (12.174/44.252) foram
classificadas como SRAG por influenza e 11,0% (4.871/44.252) como outros
vírus respiratórios. Dentre os casos de influenza 10.625 (87,3%) eram influenza
A(H1N1)pdm09, 858 (7,0%) influenza A não subtipado, 642 (5,3%) influenza B
e 49 (0,4%) influenza A(H3N2) ( BRASIL, 2016, p.4.).

Mesmo com 100% de cobertura muitas pessoas  foram diagnosticas
com influenza  e a” região Sudeste registrou o maior número de
casos de SRAG por influenza 56,5%” (BRASIL, 2016, p.4.)
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Conforme o boletim epidemiológico de 2016  dos “2.220
indivíduos que foram a óbito por influenza, 1.549 (69,8%)
apresentaram pelo menos um fator de risco para complicação, com
destaque para adultos e” 60 anos, os cardiopatas, os diabéticos e os
que apresentavam pneumopatias” (BRASIL, 2016, p.5.).

 Deste modo observa-se a necessidade de continuar as orientações
para que haja a adesão a vacinação de influenza a esses grupos
prioritários visto que realmente são indivíduos com maior risco de
complicações ao vírus da influenza.

Nos anos seguintes de 2017 a 2018 verificou-se uma cobertura
de  em torno de 84%. Já  em 2019 observa-se que houve um aumento
para 88,73% de cobertura vacinal de influenza.

Tomando por base os anos de 2017 e 2018 a cobertura vacinal total foi crescente
ficando em 87,5% e 90,7% nessa mesma ordem. Mantiveram-se abaixo da meta
para crianças, atingindo ao redor de 77% em cada ano e no grupo da gestante
atingiu índices de 75% e 80% respectivamente (BRASIL, 2019, p. 7).

Por outro lado, o ano de 2020 tem um contexto diferenciado por
conta da pandemia COVID 19,  fazendo com que as pessoas incluídas
no grupo de risco procurassem os serviços de saúde afim de receber
a vacina da influenza. A campanha teve início em março e se encerra
no final de setembro, sendo ofertada a todas as pessoas
independentes de estarem ou não incluídas no grupo de risco para
influenza. Deste modo tem-se a pretensão de atingir novamente 100%
da cobertura vacinal.

As estratégias utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização estão
sendo bem explicitas para estimular a vacinação de rotina ou mesmo
as de campanhas em ambientes alternativos, como escolas, domicílios,
clubes e igrejas, com horários diferenciados para a vacinação.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que apesar de ser uma vacina importante e que
anualmente é realizada a campanha para prevenção da influenza
focando nos grupos prioritários é possível ver pela série histórica de
2015 a 2020  que ainda há coberturas em torno dos 80% na maioria
dos anos analisados.
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Isso reforça a necessidade de realização de ações educativas e
divulgação da importância da vacinação contra influenza e também
contra as demais doenças que são abrangentes no estado todo e
sendo assim aumentado o percentual da cobertura vacinal.
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RESUMO

Introdução: O centro cirúrgico (CC) é uma unidade na instituição
de saúde onde são realizados os procedimentos cirúrgicos eletivos e
emergenciais, o enfermeiro que atua no CC tem a função de coordenar
a equipe, bem como estabelecer ao paciente o planejamento de uma
assistência pré, intra e pós operatória com qualidade e
segurança.Objetivo: refletir sobre a atuação do enfermeiro no centro
cirúrgico com intuito de entender o seu papel e as dificuldades
enfrentadas na  promoção cirurgia com vistas à segurança do paciente
Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre a Atuação
do enfermeiro no centro cirúrgico, foi realizado busca nas bases de
dados, Google acadêmico, LILACS, SCIELO e a biblioteca virtual da
Saúde (BVS)  após foram selecionados os artigos em português,
disponíveis na íntegra sobre o tema, entre o ano de publicação 2000 a
2020, excluindo todos que não se enquadraram nesses critérios.
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Palavras chave: Enfermagem Peri operatória, papel do
profissional de enfermagem, centro cirurgico, enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: The surgical center (CC) is a unit in the health
institution where elective and emergency surgical procedures are
performed, the nurse who works in the CC has the function of
coordinating the team, as well as establishing the patient’s pre-care
planning , intra and postoperative with quality and safety. Objective:
to reflect on the role of nurses in the operating room in order to
understand their role and the difficulties faced in promoting surgery
with a view to patient safety Method: This is a narrative review of
the literature on the performance of nurses in the operating room, a
search was carried out in the databases, Google academic, LILACS,
SCIELO and the virtual health library (VHL) after selecting articles in
Portuguese, available in full on the topic, among the year of
publication 2000 to 2020, excluding everyone who did not meet these
criteria.

Keywords: Nursing Operative peri, role of the nursing
professional, surgical center, nursing.

1. INTRODUÇÃO

O Centro Cirúrgico (CC) é uma unidade hospitalar onde são
executados procedimentos invasivos com intuito diagnóstico e/ ou
terapêutico, podendo ser planejado ou emergencial. Nesse local,
pela alta especificidade e alta densidade tecnológica o profissional
deve ter habilidades em atender o paciente no pré, intra e pós
operatório bem como o gerenciamento de espaço, equipes e
materiais. O CC é apontado como local de alto risco, em que os
processos de trabalho são complexos, impondo aos profissionais alta
carga de pressão e estresse (MARTINS E DALL’AGNOL, 2016).

A finalidade da unidade cirúrgica dentro da instituição de saúde
é realizar intervenções operatórias, devolvendo ao paciente suas
condições físicas, minimizando o risco de infecção. Trata-se de um
local que favorece a formação de recursos humanos especializados,
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desenvolvimento de pesquisas científicas e inovação de novas
técnicas cirúrgicas (SANTOS ET AL, 2018).

O enfermeiro que trabalha em centro cirúrgico exerce funções
no pré, no intra e no pós-operatório. No pré-operatório envolve o
preparo cirúrgico, verificação de resultados de exames, anotações
pertinentes as necessidades cirúrgicas, recomenda-se na véspera da
cirurgia limpeza e desinfecção e manutenção de jejum. No intra-
operatório o enfermeiro auxilia a equipe médica com a
instrumentação, coordena a equipe para atuação em sala cirúrgica
e verificação de materiais esterilizados. No pós-operatótio
acompanha a recuperação do paciente até o momento de sua
liberação médica (DACOL; GARANHANI,2016).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre a Atuação
do enfermeiro no centro cirúrgico com intuito de entender o seu
papel e as dificuldades enfrentadas na  promoção cirurgia com vistas
à segurança do paciente. Realizou-se busca nas bases de dados,
Google acadêmico, LILACS, SCIELO e a biblioteca virtual da Saúde
(BVS) com as palavras chaves: Enfermagem Peri operatória, papel
do profissional de enfermagem. Foram selecionados os artigos em
português, disponíveis na íntegra sobre o tema, entre o ano de
publicação 2000 a 2020, excluindo todos que não se enquadraram
nesses critérios.

2.2 Revisão da literatura

De acordo com a RDC nº 50, o CC é uma unidade para o
desenvolvimento de procedimentos anestésico-cirúrgicos, assim como
a recuperação dos mesmos, devendo ser de acesso restrito e com
ambientes de apoio dentro do próprio setor. Em sua estrutura, os
corredores, salas cirúrgicas, sala de recuperação anestésica e central
de material fazem parte da caracterização deste ambiente, devendo
ter suas áreas físicas definidas, atendendo à Resolução específica
(DACOL; GARANHANI,2016 pag 5)
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O enfermeiro assistencial deve estar consciente da relevância
de suas atribuições na manutenção da segurança do ambiente e da
pessoa, tanto a voltada para o paciente quanto a voltada para ele
próprio e seus colegas de equipe. O profissional, portanto, precisa
fundamentar sua atividade em dados evidenciados em pesquisa e
individualizados para cada pessoa, com a participação da família do
paciente (BIANCH; LEITE, 2006).

Considerando-se o elevado número de procedimentos realizados
e a complexidade da unidade, o papel do enfermeiro exige
conhecimento científico, responsabilidade, habilidade técnica e
estabilidade emocional. Organizar o processo de cuidar, coordenar
e controlar o trabalho da equipe de enfermagem e as atividades do
centro cirúrgico, garantindo uma assistência completa ao paciente
(SOBRAL et AL,2019)

A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatório
(SAEP), é uma ferramenta utilizada pelo enfermeiro do centro
cirúrgico, que utiliza o planejamento da assistência realizando visita
pre operatória, cuidados intra operatório e pós operatório, com
intuito de atender o paciente de forma integral e humanizada.
Ribeiro, Ferraz e Duran (2017), em pesquisa relatam que os
investigados consideram fundamental a aplicação da SAEP, porém
ela é dificultada pela rotina extenuante do centro cirúrgico.

O trabalho do enfermeiro na unidade cirúrgica contempla o
gerenciamento do processo de trabalho e cuidado sendo assim envolve
as necessidades do paciente e de seus familiares, bem como
coordenar a equipe multiprofissional (DACOL; GARANHANI,2016)

Em estudo Santos, Domingues e Eduardo (2020), verificaram que
os profissionais da equipe de centro cirúrgico hospital filantrópico
em interior do estado de São Paulo reconhecem a implantação do
check list de cirurgia segura como ferramenta necessária para uma
promoção de assistência segura ao paciente cirúrgico, permitindo
uma redução nos índices de eventos adversos, assegurando eficiência
desde a comunicação interprofissional quanto ao resultado cirúrgico,
consequentemente promovendo assistência humanizada.

Pelo centro cirúrgico de tratar de um ambiente fechado e
complexo, envolvendo diversas categorias profissionais, Gouveia,
Ribeiro e Carvalho (2020), identificaram entre seus entrevistados o
relacionamento interpessoal ser a principal dificuldade vivenciada
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entre as atribuições do enfermeiro, e esta impacta diretamente na
qualidade de assistência prestada.

Stumm, Macalai e Kirchner (2006), além da falha da comunicação
e dificuldade de relacionamentos interpessoais, destacam em seus
estudos que o gerenciamento de materiais e equipamentos pelo
enfermeiro do centro cirúrgico é uma problemática principalmente
pela precariedade e falta de insumos.

3. CONCLUSÃO

A atuação do profissional de enfermagem no centro cirúrgico é
extremamente importante, e vai além do que apenas auxiliar os
procedimentos cirúrgicos, ele é essencial para o cuidado e assistência
humanizada do paciente no pré-operatório, no intra-operatório e no
pós-operatório. Muitas vezes, pela complexidade do setor, passa por
diversas adversidades que tornam seu exercício profissional
extenuante.

Contudo, além de coordenar a equipe multiprofissional, possui
um papel estratégico na unidade cirúrgica da instituição por ser
responsável em avaliar e garantir a limpeza e esterilização de todos
os equipamentos e materiais, garantindo ao paciente uma assistência
qualificada e segura.
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RESUMO

A saúde do trabalhador tem se preocupado com o grande número
de acidentes biológicos, tendo em vista suas consequências para a
saúde pública. Levantaram-se dados do setor de Vigilância
Epidemiológica das fichas de notificações de acidentes de trabalho
com exposição a material biológico no período de 01/01/2018 a 31/
12/2018. Com o presente estudo, foi possível concluir que existe a
necessidade de treinamento e conscientização dos trabalhadores
sobre a adesão às precauções padrão e utilização de equipamentos
de proteção individual e que não há mês com maior número de
acidentes.

Palavras chave: Acidentes biológicos; profissional da saúde; saúde
pública.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

74      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ABSTRACT

Workers’ health has been concerned with the large number of
biological accidents, in view of their consequences for public health.
Data from the Epidemiological Surveillance sector were collected
from work accident notification forms with exposure to biological
material from 01/01/2018 to 12/31/2018. With the present study,
it was concluded that there is a need for training and awareness of
workers on adherence to standard precautions and use of personal
protective equipment and that there is no month with the highest
number of accidents.

Key words: Biological accidents; Health professional; public
health.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho realizado no setor da saúde é desenvolvido em locais
onde existe constante exposição a fatores de risco de diversos tipos, os
quais prejudicam os profissionais que ali exercem atividades laborais.
Entre os diferentes agravos que acometem a saúde dos profissionais
destes setores, destacamos os Acidentes de Trabalho (AT), os quais são
definidos, de acordo com o Ministério da Previdência Social, como aquele
decorrente do exercício do trabalho a serviço da empresa, podendo
ocasionar lesão corporal ou distúrbio funcional, permanente ou
temporário, morte e a perda ou a redução da capacidade para o trabalho
(BRASIL, 2008). Assim, podem ocorrer de maneira abrupta ou insidiosa
no corpo dos trabalhadores, em decorrência do desgaste sofrido e
provocado pela exposição às cargas de trabalho existentes nos processos
de trabalho (BELEI, R.A. et al 2001).

Logo, acidentes resultantes de exposição ocupacional a materiais
biológicos por trabalhadores da área de saúde têm sido considerados
fator preocupante, pois causarão prejuízos tanto para as instituições
quanto para os trabalhadores (SAILER, G.C. et al, 2007). Assim,
exposição ocupacional, caracterizada pelo contato direto com fluidos
potencialmente contaminados, pode ocorrer por inoculação
percutânea e pelo contato direto com pele e/ou mucosa após
arranhões, cortes ou por dermatites (DECHER M.D., 1992).
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A NR 32 é uma conquista dos trabalhadores da saúde, instituída
pela Portaria 485 de 11 de novembro de 2005 no Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), a qual tem por finalidade estabelecer as diretrizes
básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança
e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde
em geral (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005).

Antigamente, os trabalhadores da área da saúde não eram
considerados uma categoria profissional de alto risco para acidentes
de trabalho e riscos ocupacionais, mesmo existindo exposição a uma
multiplicidade de riscos, tais como riscos físicos, químicos, biológicos,
psicossociais, ergonômicos, mecânicos e de acidentes. Hoje, sabe-
se que os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos
potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de
emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as
intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B
necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente
(Ministério da Saúde, 2010).

Os acidentes biológicos classificam-se em forma de exposições.
Os acidentes de exposições percutâneas, que são lesões provocadas
por instrumentos perfurantes e cortantes (agulhas, bisturi, vidrarias);
exposições em mucosa, quando há respingos na face envolvendo
olhos, nariz, boca ou genitália; exposições cutâneas (pele não-
íntegra), quando ocorre contato com pele com dermatite ou feridas
abertas; mordeduras humanas, consideradas como exposição de risco
quando envolverem a presença de sangue, devendo ser avaliadas
tanto para o indivíduo que provocou a lesão quanto àquele que tenha
sido exposto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Dentre os riscos com materiais biológicos podemos destacar as
doenças infecto-contagiosas como as principais fontes de transmissão
de microrganismos para os profissionais (BRASIL, 2005). Outro meio
relevante de contaminação refere-se ao contato direto com fluidos
corpóreos durante a realização de procedimentos invasivos,
manipulação de artigos, lixo e até mesmo as superfícies
contaminadas, sem o uso de medidas de biossegurança (SCHEIDT,
K.L.S. et al, 2006).

Visto que os acidentes biológicos têm como principal forma de
contágio o contato com fluidos humanos a melhor forma de preveni-
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los é com o uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), os
quais são barreiras de proteção como luvas, capotes, óculos de
proteção ou protetores faciais, uma vez que o contato mucocutâneo
com sangue ou outros materiais biológicos pode ser previsto e evitado
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Incluem-se, ainda, as precauções necessárias na manipulação
de agulhas ou outros materiais cortantes, para prevenir exposições
percutâneas; além dos cuidados necessários de desinfecção e
esterilização na reutilização de instrumentos usados em
procedimentos invasivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

As estimativas da OMS são da ocorrência mundial de dois a três
milhões de acidentes percutâneos com agulhas contaminadas por
material biológico por ano entre trabalhadores da área da saúde:
dois milhões com exposição ao vírus da hepatite B (VHB), 900.000
ao vírus da hepatite C (VHC) e 170.000 ao vírus da imunodeficiência
humana (HIV) (PRÜSS-ÜSTÜN, A, 2003).

Logo, a legislação estabelecida pela Lei Federal 6.4318 e mantida
através da Portaria MS Nº2616/989 tornou a CCIH responsável pela
implementação da política de prevenção e controle de agravos
infecciosos à saúde de pacientes e profissionais no ambiente
hospitalar (VIEIRA, M., 2008).

Considerando que o capítulo I artigo V e inciso III da lei nº 8080
de 19 de setembro de 1990 estabelece como objetivo e atribuição
do Sistema Único de Saúde (SUS), “a assistência as pessoas por
intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da Saúde
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades
preventivas”, conclui-se a importância de medidas de controle, uma
vez que as constituem risco significativo à saúde dos usuários dos
hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de
qualificação de assistência hospitalar, da vigilância sanitária e outras,
tomadas no âmbito do Estado, do Município e de cada hospital,
atinentes a seu funcionamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE).

Segundo Vieira, foi realizado um estudo pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR), o qual analisou o Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN) dos anos de 2007 à 2014, revelou que em
2010 a 2015, o Ministério da Saúde notificou 276,6 mil dos acidentes
relacionados à exposição a material biológico e, conforme aponta o
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Ministério da Previdência Social, os profissionais mais afetados são
enfermeiros, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esses
profissionais representaram 65% dos casos de 2014. Sabe-se que as
notificações de 1996 até 2015  confirmaram 16 casos de contaminação
por HIV entre profissionais de saúde no Brasil. De 2007 à 2015, quando
se tornaram obrigatórias, foram 425 para hepatite B e 699 para
hepatite C (VIEIRA, 2017).

Contudo, a subnotificação é uma realidade preocupante no Brasil,
uma vez que as notificações têm média diária de 98 acidentes por
material biológico, enquanto nos Estados Unidos chegam a 1.000
(VIEIRA, 2017).

Além disso, conforme dados apresentados na literatura, as taxas
de subnotificação de acidentes ligados aos profissionais de
enfermagem variam de 40% a 92%. Um dos fatores possíveis para
que as notificações não sejam realizadas é a ausência de
conhecimento no que diz respeito à sua importância ou por receio
dos resultados que podem levar à demissão ou de tornar-se alvo de
críticas no trabalho. Não há uma preocupação dos riscos de tal
exposição e das doenças que podem ocasionar (DIAS et al, 2015).

Documentos elaborados pela World Health Organization (2003)
sobre os riscos da exposição a materiais biológicos demonstraram
que o número de trabalhadores da saúde era equivalente a 35
milhões, desse total, entre dois e três milhões correriam o risco de
exposições percutâneas de patógenos veiculados pelo sangue a cada
ano, incluindo os vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite
B (HBV) e hepatite C (HCV) (ALMEIDA et al, 2015).

Esses acidentes resultam em abalo físico e emocional do
profissional, podendo levar a pessoa sofrer com traumas psicológicos,
devido a angústia da espera pelos resultados dos exames sorológicos
e o seguimento por meses antes da certeza da não soroconversão,
afetando assim a qualidade de vida, uma vez que o estresse causado
não é só ao trabalhador, mas também à sua família e aos colegas de
trabalho.

Assim como de maneira global, os governos e instituições são
afetados por tal ocorrência, devido às implicações econômicas e
sociais, como a incapacidade e o absenteísmo dos trabalhadores
acidentado que faz com que a equipe tenha que reorganizar a escala



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

78      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

de funcionários, deixando uma sobrecarga de trabalho aos demais
trabalhadores e o dano econômico envolvendo os custos do
tratamento antirretroviral preventivo à contaminação pelo HIV e de
outros medicamentos. (MARZIALE et al, 2015).

Portanto, uma vez que trabalhadores de diversas áreas da saúde
estão expostos diariamente a riscos, os quais podem resultar em
doenças físicas, psíquicas e afetando também o social, nota-se a
necessidade de levantamento de dados e quais as medidas preventivas
desenvolvidas e adotadas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Esta pesquisa utilizou metodologia exploratório descritiva,
baseada em dados secundários, ou seja, através do levantamento
de informações por meio da Vigilância Epidemiológica, o qual é
responsável pela organização, processamento e dissipação de
informações, ligados a operação dos sintomas e recursos informáticos,
em parceria com os gerentes do Sistema de Informação do referido
hospital de estudo. Foram solicitados os dados dos acidentes
biológicos ocorridos de Janeiro a Dezembro de 2018. Buscou-se
identificar as variáveis sociodemográficas (sexo e faixa etária), as
profissões, o tipo de exposição, material orgânico envolvido no
acidente, circunstância do acidente, uso de EPI e a evolução do
caso.

A pesquisa foi realizada em um Hospital Geral em uma cidade de
médio porte no interior de São Paulo, cuja área de abrangência inclui
62 municípios, agrupados em cinco microrregiões. O local apresenta
em sua estrutura uma Unidade de Urgência e emergência como porta
de entrada para as urgências/emergências clínicas, cirúrgicas e
psiquiátricas.

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo por base os dados obtidos nesta pesquisa, foi possível
analisar os acidentes biológicos. Múltiplos fatores podem estar
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associados à ocorrência dos acidentes biológicos. Entre os principais
fatores, estão: número insuficiente de trabalhadores, tipos de
práticas de trabalho adotadas, dos materiais disponíveis e ainda a
fatores pessoais. Dentre os fatores pessoais estão, a sobrecarga de
trabalho, jornadas fatigantes, continuidade da assistência em turnos
e plantões noturnos, desgaste físico e emocional, capacitação técnica
deficiente, falta de atenção, excesso de confiança, estresse, além
da não adoção das medidas de precauções padrão.
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A idade dos participantes variou de 19 a 63 anos. Foram analisados
um total de 238 notificações de acidentes de trabalho, sendo 172 do
sexo feminino e 66 do masculino.

Os profissionais em saúde, em especial os trabalhadores da equipe
de enfermagem, podem se deparar em sua rotina no hospital,
pacientes com comportamento agressivo e/ou agitado, que pode



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814      81

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

dificultar a realização de procedimentos seguros, favorecendo a
ocorrência de acidentes de trabalho (VIEIRA, K., 2019).

No presente estudo, a maior prevalência de acidentes biológicos
foi na faixa etária de 20 a 29 anos. Na literatura, é recorrente estudos
que indicam que idade inferior a 35 anos é relacionada a um número
significativo de lesões perfurocortantes e acidentes biológicos devido
respingos de sangue ou fluídos corporais (VIEIRA, K., 2019). Esse
dado é um indício da necessidade de um acompanhamento de
trabalhadores jovens, para uma maior orientação, com maior
destaque para a biossegurança.

Em relação ao sexo, a maior distribuição dos acidentes ocorridos
foi em profissionais do gênero feminino, no período analisado. Tal
fato pode relacionar-se ao fato de que a força de trabalho da
enfermagem é historicamente constituída por mulheres, o que
naturalmente justifica a proporção maior de ocorrências com o
gênero feminino (DA SILVA GONÇALVES, 2019).

Comumente uma confiança elevada, o descuido e a pressa em
fazer os procedimentos de enfermagem, são alguns fatores que
contribuem para a não utilização dos EPIs. Muitos trabalhadores
acreditam, ainda, que alguns EPIs atrapalham o desenvolvimento
das técnicas, além de serem considerados desconfortáveis (DA SILVA
GONÇALVES, 2019)
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Sobre os desfechos pós-acidentes, verificou-se nos registros que
foi dada alta hospitalar sem conversão sorológica para 1 profissional
e após confirmação da fonte ser negativa e alta hospitalar para 166
profissionais.

3. CONCLUSÃO

Com o presente estudo, foi possível concluir que existe a
necessidade de treinamento e conscientização dos trabalhadores
sobre a adesão às precauções padrão e utilização de equipamentos
de proteção individual (EPI), uma vez que os acidentes biológicos
permanecem frequentes no ambiente hospitalar, podendo acarretar
sérias consequências ao bem-estar físico e psicossocial do
trabalhador, assim como um impacto negativo nos serviços de saúde,
em consequência dos afastamentos dos profissionais.
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RESUMO

O presente artigo traz uma revisão narrativa que busca
compreender qual a importância do profissional de enfermagem em
pediatria em relação aos cuidados que se deve ter com o paciente
infantil. Foi abordado quais suas habilidades e atribuições, além da
necessidade do conhecimento sobre os direitos do paciente. Ao
decorrer do estudo ficou claro que o profissional deve usar toda sua
competência para lidar além da criança, com os familiares ou
responsáveis, pois eles são um elo importantíssimo de adaptação,
controle e recuperação da criança. Por fim, constatou por mais que
o enfermeiro seja um excelente profissional, ele deve obter empatia
e paciência para ter um trabalho de humanização com todos
envolvidos.

Palavras chave: Competências. Enfermagem. Humanização.
Pediatria.
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ABSTRACT

This article brings a narrative review that seeks to understand the
importance of the pediatric nursing professional in relation to the
care that should be taken with the infant patient. Their skills and
duties were addressed, in addition to the need for knowledge about
the patient’s rights. Throughout the study, it became clear that the
professional must use all his competence to deal with the child, with
the family members or guardians, as they are a very important link of
adaptation, control and recovery of the child. Finally, he found that,
although the nurse is an excellent professional, he must obtain empathy
and patience to have a humanization work with everyone involved.

Keywords: Skills. Nursing.  Humanization. Pediatrics.

1. INTRODUÇÃO

No decorrer dos anos se torna importante estar atento a qualidade
de vida das crianças. Estas devem ter uma atenção direcionada de
forma ao alcançar diariamente uma melhor qualidade de vida, por
meios de tratamentos de prevenção e promoção de saúde. Sabendo
disso o enfermeiro em pediatria tem um dever importante, sendo
ele ir além de uma anamnese. (BRASIL, 2007).

Para que o contato com os pequenos seja mais agradável e bem
aceito, é necessário que o profissional de enfermagem permita-se
compartilhar experiencias, sentimentos, vivencias e a percepção da
criança como ser único que está em processo de desenvolvimento,
onde cada situação vivida é nova e totalmente fora da sua zona de
conforto. Segundo Assis (2007) a relação enfermeiro e paciente se
diverge quando o paciente não é um adulto e sim uma criança, pois
os clientes infantis não tem a percepção e noção da importância dos
tratamentos médicos, dos exames e dos medicamentos, o que torna
ainda mais difícil o trabalho do profissional da saúde, que deve ter a
capacidade de conduzir situações delicadas fazendo com que a
criança entenda a necessidade da situação que se encontra, cabe ao
enfermeiro transmitir a educação em saúde.

Outro ponto a ser abordado, que apresenta grande importância
é o fato em atender a criança acompanhada por familiares, dando
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suporte e orientação para estes, de forma que exista uma assistência
planejada e adequada para evitar possíveis traumas. Uma vez que a
família é o elo fundamental para todo o período de hospitalização,
auxiliando os profissionais e dando suporte a criança, conforme refere
Assis (2007).

Deste modo o objetivo principal do artigo é descrever a
importância e as atribuições que o enfermeiro pediatra e sua relação
entre profissional, paciente e familiares e a importância do cuidado
humanizado perante a criança.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Trata-se de uma revisão narrativa com objetivo de identificar a
importância e os cuidados que o enfermeiro pediatra deve apresentar
aos seus clientes. Realizou-se uma busca por artigos, entre o mês de
agosto e setembro de 2020, na qual foi utilizado 15 artigos para a
elaboração da revisão, utilizando os seguintes descritores
“enfermagem pediátrica”; “os cuidados que o enfermeiro deve
oferecer as crianças”; “a família no processo de hospitalização de
seus filhos”; “humanização perante a pediatria.” consultados de
forma combinada, que foram publicados de 1991 a 2020. Para
realização do artigo foi utilizado as seguintes bases de dados: Scielo,
Google Acadêmico e LILACS.

3 resultados e discussão

3.1 Enfermagem pediátrica

A enfermagem pediátrica envolve todos os cuidados necessários
voltados a atenção do público infantil, se atentando para suas
necessidades básicas, além disso o profissional é responsável para a
prestação na assistência dos pais (SILVIA, 2009).

Para a criança o processo de hospitalização é estressante e
traumatizante, pois é totalmente diferente de seu meio social, seus
hábitos, suas atividades e seus costumes, elas ficam aprisionadas
em um espaço novo, com restrições, diversos rostos desconhecidos
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e são submetidos a processos que causam medo e dor (SCHUENGUE,
2019).

Seguindo o pensamento de López (1998), o indivíduo quando está
doente costuma sentir-se indefeso saindo de sua rotina diária. Deste
modo o profissional deve atentar incentivar o paciente a também
ser responsável pelo seu tratamento, uma vez que o estado de ânimo
é muito importante na recuperação do indivíduo.

Tudo isso se evidencia pelo fato de o menor estar separado de
seus responsáveis afetivos, com dor ou desconforto físico que é
decorrente da hospitalização, o enfermeiro sabendo disso, deve
reconhecer seus sofrimentos. É de extrema importância e a
compreensão e dimensionamento da doença na vida do paciente e
de como é vivido, sendo eles distintos para cada tipo de cliente
(SILVIA, 2009).

 A hospitalização pode ser considerada  como uma experiência
estressante para  qualquer pessoa , mas principalmente  para a
criança e seus pais,  se mostra como uma condição mais delicada, já
que pode causar rupturas nos vínculos afetivos da criança com sua
família e com o próprio ambiente em que vive (SABATES, 1999).

3.2 Habilidades e atribuições do profissional e direitos do
paciente

Como as demais áreas da enfermagem, o profissional em pediatria
possui habilidades e atribuições especificas para seu engajamento.

Para o profissional conseguir uma avaliação de qualidade e eficaz
é de extrema importância que ele conheça todo o processo do
crescimento e amadurecimento da criança, além de ter conhecimento
e agir conforme pede o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Cabe ao enfermeiro buscar ferramentas que tragam uma comunicação
interativa visando um resultado eficiente. Os cuidados para deixar o
ambiente totalmente seguro e cuidar das situações de consulta e
internação também é de responsabilidade do enfermeiro,
assegurando todas as fases de atendimento seguindo os
procedimentos técnicos. Por fim, o enfermeiro sempre que necessário
deve interagir tanto com a criança quanto com a família, vistos que
os processos ambientais e sociais do desenvolvimento da criança
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estão integrados ao seu convívio social e familiar (ASSIS, 2007).

Como se sabe a criança e o adolescente tem o direito à vida,
saúde, a dignidade dentre outros direitos que se encontrão na
constituição federal, é dever da família, da sociedade e do estado
garantir esses direitos, o enfermeiro é membro da sociedade, então
deve-se ter o conhecimento para garantir todos os direitos da criança.
Além disso, existe uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) que é relativa
aos direitos da criança e do adolescente hospitalizado. A resolução
assegura o direito a proteção ao direito a vida e a saúde
prioritariamente, a serem acompanhados em período integral de
sua hospitalização, de permanecerem a mão ao nascer, ao
aleitamento materno e a outros dezesseis itens que abordam todo a
resolução (BRASIL, 1990).

3.3 Humanizando o cuidado em pediatria

A enfermagem em pediatria deve ser voltada para a parte familiar
de seus clientes, trazendo segurança para a criança, o profissional
deve ficar atento e estar preparado para os sentimentos que os
familiares terão durante toda a fase de hospitalização.

A própria equipe de enfermagem se sente despreparada para manter um
bom relacionamento com as famílias: faltam-lhe conhecimentos que deem
suporte para trabalhar com a dor e o sofrimento do outro e para estabelecer
processos efetivos de comunicação. As mães vivem constantemente com
medo de perguntar ou mesmo expor suas ideias e, desse modo, os vínculos
da relação entre mães e a equipe de enfermagem são muito frágeis (MOTTA,
1998, p.  123).

Para a criança, o acompanhante é uma pessoa muito significativa,
pois é o representante de sua rede social, que irá acompanhar e
permanecer no ambiente hospitalar. (BRASIL, 2004).

Humanizar o relacionamento é importante no âmbito hospitalar
na relação profissional, família e paciente, onde irá permitir um
olhar mais clínico e decisivo, fazendo com que a criança veja um
enfermeiro interagindo com seu responsável e o aceitando no seu
meio social. Mesmo sabendo sobre a importância dos pais e o direito
que eles têm para permanecer junto ao seu filho, muito profissionais



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

90      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

não aceitam e não reconhecem e não aceitam tal fato (MOZEL et al,
2012).

O Estatuto da Criança e do Adolescente e seu artigo 12º preconiza que os
estabelecimentos de saúde devem proporcionar condições para a permanência
dos pais ou responsáveis, em tempo integral, nos casos de internação. (BRASIL,
2004, p. 98).

A criança quando doente, acaba modificando toda a sua rotina e
atingindo de forma involuntária as pessoas com quem convive, a
família acaba vivenciando situações de dor e angústia, por não terem
conhecimento da doença e do tratamento, quanto do medo de
sequelas (MOZEL et al, 2012).

Segundo SILVA e CORREA (2009), a doença crônica além de afetar
a criança, afeta suas relações socais com a família e sua rotina, que
passa a ser interagida com várias visitas de profissionais da saúde
com medicações e hospitalizações atingindo todos que convivem com
o pequeno.

O cuidado prestado pela família difere pelo forte componente
emocional afetivo, não sendo prioridade as técnicas e procedimentos,
como ocorre com a equipe de saúde que assiste a criança doente e
hospitalizada.  (RIBEIRO, 1999).

A presença da família nas internações minimiza o sofrimento do
paciente, pois tem alguém como referência no período que se precisa
para o tratamento, tornando-o menos árduo. O cuidar em pediatria
se vincula a família para satisfazer parte das necessidades apresentas
pela criança. O profissional precisa estar disposto com modelo de
cuidar em pediatria, sabendo que impacto da doença poderá provocar
situação de conflito, e por isso deve tentar compreender e confortar
todos (SILVA, 200?).

3. CONCLUSÃO

O processo de hospitalização é um processo doloroso e complicado
para a criança, por isso é de extrema importância que a equipe de
enfermagem pediátrica, esteja capacitada para agir de forma
humanizada, utilizando de métodos para compreender a criança,
além disso inserindo a família como parte do processo de
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recuperação, tal interação torna o ambiente da criança menos
traumático e facilitando para a reaproximação do cliente e
enfermeiro, tal processo ocorre pelo fato da criança se sentir segura
próximo a pessoas familiarizadas. (SILVA, 200?).

Como explica Assis (2007), o resultado de uma boa interação
pediátrica é ter paciência, se dispor e ter o “dom” de criar um laço
de confiança e simpatia com a criança e aos pais transmitir segurança
e tranquilidade aos serviços prestados. O profissional tem que
trabalhar com a família identificando suas necessidades e se
planejando para intervenções que irá atender de forma mais eficiente
os problemas identificados, e por fim o enfermeiro ajuda a criança
e seus familiares a fazerem opções conscientes e agirem para o
melhor interesse da criança.

Como foi abordado neste estudo, o profissional de enfermagem
em pediatria, possui atribuições de extrema importância, devendo
ter o conhecimento técnico e científico bem como conhecimento
sobre os direitos da criança e do adolescente. Outra caraterística
importante é empatia para assistir adequadamente a criança e sua
família em um momento de dor e insegurança causadas pela
hospitalização.
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RESUMO

A vacinação é disponibilizada mundialmente, reconhecida por
autoridades sanitárias e por profissionais de saúde, gerando
intervenções preventivas com impacto na redução da
morbimortalidade, erradicação e redução de doenças. O objetivo
dessa pesquisa foi buscar estratégias de atuação da equipe de
enfermagem da atenção primária voltadas para o alcance das metas
de cobertura vacinal através de revisão bibliográfica. A identificação
dos fatores que contribuem com a baixa cobertura vacinal, dentre
eles, baixa renda, dificuldade de acesso da população ao serviço,
despreparo profissional, se mostrou crucial para adoção de medidas
que possibilite maior sucesso dentro da estratégia do Programa
Nacional de Imunização.

Palavras chaves: Cobertura vacinal. Cuidados de Enfermagem.
Vacinação.
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ABSTRACT

Vaccination is available worldwide, recognized by health
authorities and health professionals, generating preventive
interventions with an impact on reducing morbidity and mortality,
eradicating and reducing diseases. The objective of this research
was to seek strategies for the performance of the primary care nursing
team aimed at achieving the vaccination coverage goals through a
bibliographic review. The identification of factors that contribute
to low vaccination coverage, including low income, difficulty in
accessing the population to the service, professional unpreparedness,
proved to be crucial for the adoption of measures that enable greater
success within the strategy of the National Immunization Program.

Key Words: Vacinattion Average. Nursing Care. Vacinattion.

1. INTRODUÇÃO

O direito à Saúde foi consolidado com a criação do SUS,
implementado pela Lei Orgânica da Saúde – Lei 8080, de 1990 que
dispõe sobre a promoção, prevenção e organização dos serviços de
saúde. Desde que o SUS foi implantado, várias ferramentas foram
construídas para atender à demanda da Saúde Pública. A demanda
em saúde é o conjunto das necessidades da população sob a luz da
temática saúde, a informação adquirida dos diversos sistemas
embasada nas políticas públicas de saúde (LIMA, et al, 2015).

Entre as políticas públicas encontramos o Programa Nacional de
Imunizações (PNI) ofertando à sociedade vacinas em qualidade e
quantidade consideradas suficientes para alcançar todas as coortes,
o objetivo do programa    de vacinação é apresentar elevados índices
de cobertura vacinal. O PNI/Brasil foi criado em 1973, e desde então
tem obtido significativos resultados por meio de suas estratégias de
vacinação, tornando-se inclusive referência internacional em algumas
estratégias, como a campanha de vacinação contra a poliomielite,
hoje adotada em vários países (MOREIRA, 2002).

A utilização de vacinas como forma de impedir a disseminação
de doenças é uma medida adotada no Brasil desde o século XIX, a
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partir das campanhas de vacinação de Oswaldo Cruz e as primeiras
práticas em saúde pública no país (BRASIL, 2014).

É de extrema importância os benefícios que as vacinas trazem
ao nosso organismo, elas nos protegem de doenças imunopreveníveis,
particularmente durante a infância e se estende a nossa vida adulta.
Em função disso, criou-se um programa especifico em todo território
mundial de imunizações e calendários específicos de vacinas de
acordo com a faixa etária infantil (SBIM, 2016).

No Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu um programa de
imunização, onde disponibiliza vacinas totalmente gratuitas e
promove durante todo ano, campanhas com o objetivo de controlar
e erradicar doenças passiveis de imunização. Mesmo com toda essa
disponibilidade, muitas crianças deixam de ser vacinadas pelos mais
diferentes fatores, que abrangem desde o acesso aos serviços de
saúde, até causas relacionadas a crenças e superstições (SBIM, 2016).

O termo cobertura vacinal refere-se ao percentual da população
que está vacinada. Quanto mais pessoas receberem determinada
vacina, maior será a cobertura vacinal. A eliminação ou controle de
qualquer doença imunoprevenível depende da obtenção desse índice
de sucesso (SBIM, 2016).

No Brasil essa cobertura vacinal se consegue por meio de registros
das unidades de saúde, onde o monitoramento é um instrumento
indispensável na avaliação dos programas de imunização, com isso é
possível controlar o índice de cobertura em toda a territorialização
(BRASIL, 2014).

Muitas doenças infecciosas raras erradicadas no Brasil, tem
tornado presentes em alguns estados podendo ter como um dos
fatores a falta de imunização da vacina. Podemos verificar o
ressurgimento do sarampo sendo um grande revés para a Saúde
Pública, mostrando que a doença continua a representar uma ameaça
real, e demanda vigilância contínua e novas formas de enfrentamento
para que não volte a ser, como na década de 1970, principal causa
de morte entre doenças imunopreveníveis (FARIA; MOURA, 2020).

Como formas de enfrentamento cabe salientar a importância da
Atenção Primária à Saúde como porta de entrada, na prevenção das
doenças imunopreveníveis e promoção da educação em saúde e
vigilância das doenças em sua área de abrangência. O quanto os
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profissionais da saúde como a equipe de Enfermagem têm atuação
fundamental para proporcionar ações de oferta na qualidade desse
cuidado da cobertura vacinal.

Esse estudo traz como objetivo geral buscar estratégias de
atuação da equipe de enfermagem da atenção primária voltadas
para o alcance das metas de cobertura vacinal preconizadas pelo
Ministério da Saúde e objetivos específicos: analisar os fatores que
influenciam positiva e negativamente o alcance das metas de
cobertura vacinal.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e Método

Constitui em um estudo transversal, de natureza de revisão
bibliográfica, descritivo com abordagem enfatizando a literatura
científica a respeito da temática em questão, por meio de pesquisa
utilizando as palavras chaves: cobertura vacinal, sala de vacina e
imunização nas bases de dados: Scielo, Medline, Lilacs, no período
de 2006 até 2020, e em sites oficiais do governo que tratem da
temática referida. Por se tratar de uma revisão de literatura com
base de referência de acesso público, não houve necessidade de
encaminhamento para comitê de ética. Foram selecionados os artigos
conforme o quadro abaixo:

Quadro 1- Síntese das  publicações que constituíram o corpus da
pesquisa
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2.2 Resultados e Discussões

Para garantir imunização ao indivíduo, as vacinas são produtos
que irão trazer prevenção, controle, eliminação e erradicação das
doenças imunopreveníveis, com consequente redução da
morbimortalidade. Nos processos de trabalho dos serviços de saúde,
as equipes contam com os calendários de vacinação que são
constituídos tipos de vacinas, esquemas de vacinação, doses, idade
de administração de cada dose, bem como o intervalo entre elas
(BRASIL, 2014).

Tertuliano e Stein (2014) em seu estudo verificaram que existem
vários fatores que podem prejudicar a cobertura vacinal, como por
exemplo, as condições de vida das mães, que podem levar a não
vacinarem seus filhos, devido não considerarem essa prevenção como
prioridade, fato frequente em famílias com baixa renda e com
números elevados de filhos,  que enfrentam várias dificuldades
diariamente. Também reconhecem outros fatores como baixa
escolaridade materna, falta de conhecimento acerca das doenças
preveníveis, extremos de idade materna, número de moradores no
domicílio, mães analfabetas e vacinas com mais doses, podem
acarretar atrasos vacinais corroborando em baixa cobertura vacinal.

Os autores acima também apontam que quando um indivíduo
procura o sistema de saúde para vacinação, e não recebe por motivos
diversos, gera frustração no paciente acarretando em oportunidade
perdida, causando um distanciamento entre o usuário e os
profissionais de saúde.
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Como estratégia para o enfrentamento de eliminação de
oportunidades de vacinação perdidas, o Ministério de Saúde orienta
que as equipes possam sensibilizar profissionais para serem atuantes
na vacinação das pessoas, agindo sempre na forma de conscientizar
a população para o uso do cartão vacinal, não sendo ele um fator
para não aplicação da vacina, bem como oferecer profissionais
capacitados, materiais disponíveis e número de vacinas disponíveis
para a população do território, além de atuar de forma intersetorial
com as escolas para serem multiplicadores de informações para
poderem atuar conjuntamente na cobertura vacinal (BRASIL, 2001).

Tavares e Tocantis (2015), realizaram um estudo com entrevistas
direcionados aos enfermeiros sobre as ações de promoção e
prevenção ao controle e erradicação das doenças imunopreveníveis
realizadas em uma unidade de saúde, e traz que os enfermeiros que
participaram de programas de educação continuada sobre o tema
apontado, desenvolvem ações como atualização da carteira vacinal
e orientações aos usuários de serviço de saúde, supervisão dos
técnicos de enfermagem no setor de vacinação, assim como visitas
e busca ativa de usuários no território para vacinação, como principais
atividades no controle de doenças imunopreveníveis.

Segundo Oliveira et al (2013), em sua pesquisa em relação a
supervisão de enfermagem em sala de vacina, percebe-se, um
conceito de supervisão reducionista, pautado em visão fragmentada,
não contemplando as etapas do planejamento, da execução e da
avaliação, principalmente quando os enfermeiros delegam o encargo
da sala de vacina à equipe de nível médio.

O decreto n. 94.406/87, que regulamenta a Lei n. 7.498, de 25
de junho de 1986, traz em relação ao exercício da enfermagem,
função do auxiliar e técnico de enfermagem de executar tarefas
referentes à conservação e aplicação de vacinas, contudo sempre
com supervisão e orientação do profissional enfermeiro. Assim sendo,
quando o enfermeiro não planeja e avalia as atividades da sala de
vacina, podem ocorrer falhas nos procedimentos e nas ofertas das
vacinas acarretando diminuição na cobertura vacinal (BRASIL, 1986).

Outro fator apontado por Oliveira et al (2013) são as múltiplas
atividades e atribuições designadas ao enfermeiro o que se constitui
como dificultador de supervisão das salas de vacina, pois envolve
tempo e priorização de atividades no cotidiano do trabalho, sendo
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que deve-se considerar as outras ações de cuidados de processos de
doenças já instaladas realizadas pelo enfermeiro, na maioria das
vezes sobrepõem as atividades preventivas no caso aqui representada
pelas salas de vacina.

Em relação aos principais motivos que podem ocasionar
dificuldades para vacinar, Souza et al (2012) identifica o sofrimento
da criança devido ao procedimento invasivo e doloroso, falta de
suporte familiar para a ida da mãe ao posto de saúde e baixa
aceitação da medicação oral pela criança como fatores relevantes.
Quanto ao serviço serviços de saúde observou dificuldades como
difícil acesso, fila, tempo  de espera, ausência de brinquedos ou
distrações para as crianças durante a espera e também  a falta de
vacinas no serviço de saúde. O desconhecimento da população quanto
as políticas públicas referentes a Programa Nacional de Imunização
também foram evidenciadas na pesquisa.

Para enfrentamento das situações como a falta de vacinas e
dificuldade de acesso da população ao serviço de saúde, o Ministério
da Saúde aponta que as unidades de saúde devem dispensar maior
planejamento e atenção  quanto a organização para o cálculo da
quantidade suficiente  de imunobiológicos para atender a população
de seu território, bem como planejar ações para o ampliação do
acesso dessas pessoas ao serviço favorecendo, dessa forma, o
aumento da cobertura vacinal. (GATTI; OLIVEIRA, 2005).

3.CONCLUSÃO

Os resultados apontam que existem vários fatores que podem
prejudicar a cobertura vacinal como condições de vida das mães,
número elevado de filhos dentre outros. Também elencam
dificuldades para atingir a cobertura vacinal.

Diante do exposto, observa-se a necessidade do envolvimento do
enfermeiro no desenvolvimento, organização e implementação nos
planejamentos na sala de vacina e imunização para favorecer a
qualidade do cuidado nas ações de prevenção a doenças
imunopreveníveis, sendo essencial para aumento da cobertura vacinal.

O desafio que se encontra para aumentar a cobertura vacinal é o
de refletir sobre os fatores que geram a baixa cobertura e identificar
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medidas que venham a minimizar e sanar esses problemas, diminuindo
as desigualdades e acesso ao PNI. Além disso, é preciso reforçar que
os programas de saúde para que se tenham o desempenho adequando
se faz necessário seu monitoramento e aperfeiçoamento.
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RESUMO

A pele é o maior órgão do corpo humano e compreende múltiplas
funções. Em particular, a do recém-nascido é caracterizada por sua
sensibilidade e delicadeza que a deixa mais susceptível a lesões. O
dessa revisão bibliográfica foi compreender os principais cuidados/
procedimentos de enfermagem utilizados para proteção da
integridade da pele do recém-nascido dentro da Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN). Foram abordados aspectos importantes
como a rotina de banho e o uso equivocado de produtos químicos. O
olhar para esses cuidados de enfermagem despertou questões quanto
aos desafios encontrados no setor de UTIN para o alcance dessas
metas.

Palavras chave: pele; recém-nascido, unidade de terapia intensiva
neonatal
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ABSTRACT

The skin is the largest organ in the human body and comprises
multiple functions. In particular, the newborn is characterized by its
sensitivity and delicacy that makes it more susceptible to injury.
This bibliographic review was to understand the main nursing care /
procedures used to protect the newborn’s skin integrity within the
Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Important aspects were
included, such as the bathing routine and the wrong use of chemicals.
The look at this nursing care has awakened about the challenges
found in the NICU sector to achieve these goals.

Keywords: skin; born born, neonatal intensive care unit

1. INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano e compreende múltiplas
funções como: barreira contra perda de água, agressão a irritantes
e contra infecção, protege contra perde excessiva de calor, promove
imunovigilância, e garante a sensação tátil dentre outros. (MARTINS;
TAPIA, 2009).

As camadas principais da pele são a epiderme que é a mais
externa da pele, tem a função de proteção às substâncias exógenas,
traumas químicos e físicos, desidratação e possui quatro camadas:
extrato córneo, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato basal,
sendo a de maior relevância a camada córnea, pois é a camada mais
externa da pele. (SANTOS; COSTA, 2015).

A segunda camada da pele configurada pela derme, é mais interna
e formada por fibras de colágeno e elastina que conferem resistência,
sustentação e elasticidade à pele, e as glândulas sudoríparas e
sebáceas. Já a hipoderme, última camada, é composta basicamente
por gordura, fica logo abaixo da derme e garante principalmente
regulação térmica e estoque de energia (AREDES; FONSECA; SANTOS,
2017).

O cuidado com a pele dos recém-nascidos é fundamental,
especialmente quando se trata de bebês prematuros, ou seja, o bebê
que nasce com idade gestacional inferior a trinta e sete semanas.
Os cuidados que exigem maior atenção são aqueles que visam garantir
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as propriedades da barreira da pele evitando absorção transcutânea
de produtos inadequados ou tóxicos e evitando a perda excessiva de
água transepidérmica (ALVES, 2016).

Ao nascimento, a pele apresenta-se recoberta pelo vérnix caseoso
que é composto de água, sebo, restos cutâneos, e estrógeno, o que
confere proteção contra lesões, infecções traumas e maceração pelo
líquido amniótico, deixando-a mais escorregadia o que facilita no
momento do parto. (ARAÚJO, 2012).

A característica principal da pele do neonato é sensibilidade, a
estrutura fina e delicada, com estrato córneo delgado e hipo desenvolvido.
Ao toque ela apresenta ser quente, úmida e aveludada (lanugem) e é
envolto por uma substância chamada vérnix que tem a função de
hidratação e defesa à agentes externos. (MARTINS; TAPIA, 2009).

A gama de procedimentos invasivos, manipulações, bem como a
variedade da flora microbiana em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal(UTIN), associados à fragilidade cutânea do recém-nascido,
propiciam o desenvolvimento de lesões dentro do primeiro mês de
nascimento, em 80% dos neonatos internados em unidades neonatais
e 25% desenvolvem ou desenvolverão algum episódio de sepse até
seu terceiro dia de vida, tendo a pele como a principal porta de
entrada de infecção. (COSTA; et al, 2018).

Este trabalho teve como objetivo compreender os principais
cuidados/procedimentos de enfermagem utilizados para proteção
da integridade da pele do recém-nascido dentro da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), bem como técnicas e materiais
utilizados na rotina da UTIN.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Desenvolveu-se uma pesquisa de revisão bibliográfica através
do levantamento de artigos científicos já publicados e então
analisados com objetivo de obter conhecimentos e informações sobre
cuidados de enfermagem com a pele do recém-nascido em unidade
de terapia intensiva neonatal (UTIN).

Inicialmente definiu-se a questão norteadora “Quais as principais
indicações e orientações para o cuidado de Enfermagem com a pele
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do RN internado em UTIN”, em seguida foram estabelecidos os
objetivos da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, artigos
pulicados nos últimos onze anos, que estivesse na íntegra, excluindo
artigos que não estivesse em outros idiomas que não fosse o
português. Foi efetuada a busca das publicações nas bases de dados:
Scholar Google, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino
Americana em Ciências de Saúde (LILACS), utilizando os descritores:
Cuidados de Enfermagem, UTI Neonatal, e Recém-Nascido Pós-Termo,
de acordo com a terminologia DeCS (Descritores em Ciência da
Saúde).

2.2 Resultados e Discussão

Com objetivos bem definidos, seguiu-se para a próxima etapa,
que consistiu na seleção adequado dos dados direcionados aos
cuidados com a pele do neonato. Encontraram-se vários artigos, e
após leitura dos títulos e resumos contabilizou-se ao todo onze artigos
para serem analisados na íntegra.

No quadro 1 apresentaremos os estudos que fizeram parte do
corpus de análise, segundo o título do artigo, autores, ano, revistas
e resultados dos estudos.

Quadro 1 - Síntese das publicações que constituíram o corpus
da análise.
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2.3. Banho e Posicionamento

Entre os cuidados com pele do pré-termo em UTIN, está o banho
com sabonete, um procedimento habitual de higiene sem justificativa
pautada em evidencias. Dois estudos recentes, corroboram entre si
quanto ao fato de a rotina de banho diário trazer ser prejudicial à
pele, devido à sensibilidade aumentada da epiderme do RN. Os
componentes químicos presentes nos sabonetes podem causar
irritabilidade da pele e favorecer a absorção de substâncias tóxicas,
além disso, o banho rotineiro pode levar a episódios frequentes de
hipotermia, desestabilizar sinais vitais bem como atrapalhar o ganho
de peso. (PINTO; OLIVEIRA; BEDENDO, 2013 e NASCIMENTO; LANDIM,
2016).

Isso porque, a absorção de produtos químicos sofre influência da
IG (Idade Gestacional), ou seja, quanto maior a prematuridade maior
a absorção dos produtos da superfície corpórea, que se mostra bem
maior nos RNPT (recém nascidos pre termos) quando comparado aos
bebês a termo e aos adultos, o que pode favorecer a ruptura da
barreira cutânea pelo uso dessas substâncias. (NASCIMENTO; LANDIM,
2016).

As UTINs, devem ser implementar cuidados adequados na higiene
e presenvacão da pele, com o objetivo de evitar agressões físicas,
mecânicas, químicas e infecções. Os produtos utilizados em crianças
devem ser isentos de efeitos irritantes, deve ter um pH que não
interfira na microflora da pele do RN, garantir a ausência de risco
de sensibilização e/ou toxicidade por via oral, inalatória e
percutânea. (NASCIMENTO; LANDIM, 2016).

Proceder com mudança frequente de decúbito, garantir pele
higienizada e seca, rodiziar sensores do oxímetros e promover o
agrupamento de cuidados para coleta de exames e outros
procedimentos evitando punções repetitivas e manipulação
excessiva, são condutas organizadas pela equipe que visam minimizar
o risco da lesão de pele do RNPT (CAETANO, 2008 e ARAUJO et al,
2012).

Esses fatores, quando não observados, aumentam a incidência
de perda da integridade cutânea, por isso a avaliação de risco e o
benefício de cada procedimento deve ser criteriosa para cada cliente.
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Estudos sugerem o uso do colchão caixa de ovo, que tem por função
diminuir a área de pressão devido ao seu formato, proporcionando
mais conforto que os colchões de berço aquecidos e incubadoras.
(ARAÚJO; et al, 2012).

2.4. Uso de Produtos Químicos e Materiais

Faria e Kamada (2018) entendem que as rotinas e procedimentos
realizados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal predispõe os
neonatos ao surgimento de lesões, estando os profissionais da
enfermagem com a missão de fazer uso de métodos e tecnologias
para garantir a integridade cutânea ou mesmo evitar um possível
rompimento na mesma.

O uso de curativos protetores de pele à base de hidrocoloide,
poliuretano, silicone, entre outros, pode ser uma alternativa tanto
para proteger a pele de pressões pelo uso de dispositivos como sítios
de fixação de sonda orogástrica (SOG), tubo orotraqueal (TOT) e
sensores, bem como em proeminências ósseas. (CHAVES; et al, 2019
e CAETANO, 2008).

Araujo et al (2012) compartilham da ideia de que dentre
benefícios do uso tópico de óleos e Triglicérides de Cadeia Média
(TCM), seja de petrolato, girassol ou canola, estão a proteção da
integridade do extrato córneo, aumentando a função de barreira da
pele, o eficácia da hidratação e a consequente diminuição de sepses
em prematuros com melhoria da nutrição por meio da absorção
percutânea de lipídeos. (CHAVES; et al, 2019).

3. CONCLUSÃO

Este possibilitou a compreensão de aspectos importantes na
rotina do enfermeiro dentro da UTIN no que tange os cuidados com
a pele do RN como por exemplo a rotina alternada de banho e atenção
para uso equivocado de produtos químicos não específicos para os
cuidados da pele do RN.

Dentre outras colocações vale ressaltar a relevância de se ter
uma equipe atenta e treinada a promover com frequência a mudança
de decúbito, o agrupamento de cuidados e o uso de materiais que



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

110      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

visam a proteção da pele com agressões por dispositivos médicos.

A ampliação do olhar para esses cuidados de enfermagem deu
margem ao levantamento de novas questões quanto aos desafios
encontrados no setor de UTIN para o alcance dessas metas, levando
em conta o numero elevado de bebês que ainda apresentam algum
tipo de lesão no processo de internação nessa unidade.
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RESUMO

Considerado como uma abordagem para melhorar qualidade de
vida, o cuidado paliativo é destinado a pacientes que enfrentam alguma
doença que ameaça a continuidade da vida. O acompanhamento deste
tipo de cuidado, abrange o setor hospitalar, ambulatorial e domiciliar.
Existem entraves quanto a  execução dos cuidados paliativos na atenção
básica, um deles é a inabilidade dos profissionais para lidar com
pacientes terminais e também a falta de recursos tecnológicos. A
paliatividade na atenção básica não pode ser encarada como uma
“internação domiciliar”, e sim como a inserção de uma assistência
especifica, ofertada em todos os níveis de atenção.

Palavras chave: cuidado paliativo, organização mundial da saúde,
saúde pública

ABSTRACT

Considered as an approach to improve quality´s life, the aimed
of palliative care is directed to the patientes who in font of some
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disease that threatens the lifes´s continuity. The monitoring of this
type of care covers the hospital, outpatient and home sectors. There
are obstacles to the implementation of palliative care in primary
care, one of which is an inability of professionals to deal with
terminally ill patients and also a lack of technological resources.
Palliative care in primary care cannot be seen as a “home stay”, but
as the insertion of a specialty, offered at all levels of care.

Keywords: palliative care, world health organization, public
health.

1. INTRODUÇÃO

Considerada como uma abordagem para melhorar qualidade de
vida, o cuidado paliativo (CP) é destinado a pacientes que enfrentam
alguma doença que ameace a continuidade da vida. Esta abordagem
é realizada de forma preventiva e com alivio da dor e do sofrimento,
além de ser necessário uma identificação precoce, avaliação rigorosa
e tratamento não só da dor, mas também de outros problemas de
ordem biopsicossocial e espiritual. O cuidado paliativo é direcionado
não somente ao paciente, mas também aos seus familiares. (SOUZA
et al, 2015)

Historicamente o cuidado paliativo se confunde com a palavra
hospice, que tem por significado no latim o termo Hospitium, cujo
significado é “hospedagem, hospitalidade”. Este tema
posteriormente foi relacionado à conventos, hospitais e asilos.
(MATSUMOTO, 2012)

Hospitium era considerado um local que tinha como foco abrigar
pessoas doentes, órfãos, mulheres consideradas em trabalho de parto,
ou seja, pessoas que precisavam de uma intervenção de alivio, e
esta intervenção era baseada no acolhimento e proteção. Com o
tempo essa pratica foi crescendo no meio católico e protestantes e
o Hospitium foi ganhando características de hospitais, que deu origem
aos primeiros estabelecimentos para cuidados paliativos.
(MATSUMOTO, 2012)

Cicely Saunders, uma enfermeira voluntaria em 1918 na primeira
Instituição destinada a cuidados considerados como fim de vida, em
1967 fundou outro estabelecimento porem não só permitiu assistência
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aos doentes, mas também ao desenvolvimento de ensino e pesquisa.
Com isso Cicely Saunders conseguiu entender e disseminar que mesmo
pacientes enfrentando a terminalidade da vida ainda há muito
cuidado a prestar. (MATSUMOTO, 2012)

Atualmente hospice é mais que um local, mas sim um conjunto
de ações destinadas ao conforto e assistência ao paciente que tem
uma expectativa de vida de poucos meses. (MATSUMOTO, 2012)

O CP deve ser indicado ao paciente portador de uma patologia
com prognóstico onde a cura biológica não é alcançável, envolvendo
doenças cardiovasculares, renais, hepáticas, oncológicas e
neurodegenerativas, onde, tem seu início, em conjunto com o
diagnóstico da doença, ganhando mais importância conforme a
terapêutica remissiva não apresenta mais tantos resultados.
(NICODERMO, TORRES, 2018)

O cenário de atuação e modalidade para acompanhamento deste
tipo de cuidado, abrange o setor hospitalar, o ambulatorial, assim
como domiciliar. (RODRIGUES, 2012)

Sendo assim, este estudo objetiva levantar o principal cenário
de atuação do cuidado paliativo na atenção primária, assim como
regulamentação e normatização pelo sistema único de saúde (SUS)
e equipes da atenção primária em saúde (APS).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Estudo de caráter exploratório, por intermédio de revisão de
literatura nas bases de dados LILACS, SCIELO e BDENF, através da
utilização dos descritores (DeCS) cuidado paliativo, atenção primária,
SUS. Os critérios de inclusão foram artigos relacionados ao tema,
disponíveis na íntegra e em português, não sendo delimitado o ano
de publicação devido a escassez de publicações. Livros e manuais
de referência ao tema foram consultados. O período utilizado para
a pesquisa, foi de agosto a setembro de 2020. Teses e dissertações
foram excluídas, artigos em outros idiomas, assim como artigos que
não estivesse na íntegra ou que não tivessem relação com o cuidado
paliativo na atenção primária em saúde.
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2.2 Resultados e discussão

A Worldwide Palliative Care Alliance em 2012 divulgou que devido
ao acesso inadequado ao tratamento de dor, cerca de 18 milhões de
pessoas morreram apresentando sofrimento e dor desnecessária, ou
seja, dor que poderia ter sido aliviada. Apesar dos Cuidados paliativos
terem suas primeiras atividades nos anos 80, e apesar de serem
cuidados tão importantes que trazem qualidade de vida e alivio da
dor, além de alívio do sofrimento, a medicina paliativa foi
reconhecida apenas em 2011. (FROSSARD,2015)

O cuidado paliativo, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) é

“Uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e
familiares no contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida, por meio
da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do
tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos,
psíquicos, sociais e espirituais.” (WHO, 2002)

A OMS (1946), define saúde não apenas como a ausência de
doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e
social.

O CP, vem de encontro com este conceito de saúde, tendo em
vista a promoção da qualidade de vida de pacientes e seus familiares,
através da identificação precoce deste paciente, avaliação e
tratamento da dor física, psicossocial e espiritual. (MATSUMOTO,
2012)

O cenário da saúde pública brasileira deixa claro que se faz
necessário que leis sejam elaboradas, e executadas; leis que que
determinem a expansão da rede de atendimento, destinadas ao
cuidado paliativo. (FROSSARD,2015)

Neste cenário, observamos ainda um aumento da incidência de
doenças crônico- degenerativas não transmissíveis (DCNT), que é
caracterizado pelo aumento significativo da população idosa que
evidencia um envelhecimento mundial progressivo, fazendo com que
a demanda por CP também aumente. Este contexto ilustra bem a
necessidade de uma reorganização dos serviços de saúde para que
os CP sejam mais adequados e acessíveis. (SOUZA et al, 2015)
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Os CP podem ser oferecidos em ambientes hospitalares,
ambulatoriais ou até mesmo em domicilio, porém a maioria dos
estudos trazem um enfoque deste cuidado dentro do contexto
hospitalar o que dificulta a reorganização dos serviços, prejudicando
a compreensão de como este cuidado poderia ser desenvolvido pela
equipe da Atenção Primaria a Saúde (APS). (SOUZA et al, 2015)

Rodrigues (2018), ressalta que, o CP em domicílio, garante ao
paciente a autonomia, além de lhe proporcionar maior conforto e
serenidade durante este processo de assistência e cuidado.

A autonomia do paciente em CP, é garantida por meio de questões
éticas envolvidas no CP, sendo primordial. Todas as informações devem
ser claras e concisas, para que, o paciente, em exercício pleno de
suas faculdades mentais, expresse seu desejo frente aos tratamentos
e cuidados, em todas as fases deste tipo de assistência, cabendo ao
familiar, quando isso não for mais possível. (CARVALHO, 2018)

Quando pensamos na assistência de saúde por intermédio do SUS,
em especial na atenção primária a saúde (APS), refletimos sobre os
princípios e diretrizes, apresentados pela lei 8080/90, onde, a saúde
é um direito de todos e um dever do estado, garantindo o acesso
universal, igualitário e integral ao usuário, além de preservação da
autonomia do usuário. (BRASIL, 1990)

APS é um modelo de assistencial constituído por bases
tecnológicas praticas, evidencias sociais e cientificas que originam
cuidados básicos e essenciais a vida, e que são de fácil acesso e
universal, ou seja, todos podem ser assistidos pela APS, pois o objetivo
é que o cuidado alcance tanto o indivíduo, como a família inseridos
dentro da comunidade. (SOUZA et al, 2015)

Ainda existem muitos entraves quanto a execução dos CP pela
APS, estudos apontam que um dos entraves é a inabilidade dos
profissionais para lidar com pacientes em fases terminais e também
a falta de alguns recursos tecnológicos, porém a capacidade de tais
profissionais de conseguirem estabelecer um vínculo bem próximo
com estes pacientes, garante uma inter-relação de equipe com
paciente, família e comunidade o que acaba sendo um recurso
positivo para o cuidado paliativo. (SOUZA et al, 2015)

É importante destacar que, os cuidados paliativos realizados pela
equipe da APS não podem ser encarados como uma “internação
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domiciliar”, mas sim que se trata da inserção de uma assistência
especifica e que pode ser ofertada em todos os níveis de atenção e
sem descontinuidade. (SOUZA et al, 2015)

Um modelo hoje utilizado dentro do território brasileiro é o
programa da Saúde da Família (PSF) que possui o Programa de Agente
Comunitário da Saúde (PACS). Dois programas que não foram
desenvolvidos para cuidados paliativos, mas que podem agir de
grande benefício e contribuição pois ambos trabalham e funcionam
também por meio de visitas domiciliares feita regularmente ou
conforme demanda por uma equipe multiprofissional. (SOUZA et al,
2015)

O SUS, recentemente, por intermédio da resolução n. 41/2018;
propõe diretrizes para a organização do serviço de cuidado paliativo,
continuados e integrados em todo território nacional. (BRASIL, 2018)

3. CONCLUSÃO

A inclusão dos CP na APS não se resume a aspectos técnicos, mas
também éticos, tais como: onde este paciente irá morrer, como os
profissionais vão lidar com a morte e o luto, além da identificação e
monitoramento das condições dos familiares e paciente para esse
cuidado no domicilio. Porém a inclusão deste cuidado na APS favorece
muito a construção de um sistema integrado e interligado, que esteja
composto de ações que garantem o acolhimento destes pacientes
principalmente de forma humanizada e em especial em locais onde
não há assistência especializada e hospitalar de fácil acesso. (SOUZA
et al, 2015)

A preparação dos profissionais e a incorporação de programas
que integrem e que funcionem de maneira articulada entre os níveis
de atenção possibilita que o CP dentro da APS reduza o abandono e
sofrimento de pacientes e familiares que estejam vivenciando a
terminalidade da vida. A formação e a capacitação dos profissionais
que atuam neste nível de assistência, para oferecerem os cuidados
paliativos de forma eficaz e humanizada é indispensável para
obtenção de bons resultados tanto para a família e paciente que
está vivenciando este processo quanto para equipe que está atuando.
A inclusão dos CP na APS não se resume a aspectos técnicos, mas
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também éticos, tais como: onde este paciente irá morrer, como os
profissionais vão lidar com a morte e o luto, além da identificação e
monitoramento das condições dos familiares e paciente para esse
cuidado no domicilio. Porém a inclusão deste cuidado na APS favorece
muito a construção de um sistema integrado e interligado, que esteja
composto de ações que garantem o acolhimento destes pacientes
principalmente de forma humanizada e em especial em locais onde
não há assistência especializada e hospitalar de fácil acesso. (SOUZA
et al, 2015)
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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo proporcionar uma reflexão
com relação a necessidade de se regulamentar alguns temas da área
de saúde de modo a ofertar proteção ao exercício profissional de
médicos, enfermeiros e outros correlatos. Nesse sentido, apresentar-
se-á a modalidade de cuidados paliativos para pacientes que se
submetem a tratamentos intensivos e que se encontram em estado
de irreversibilidade de alguma enfermidade. Tais cuidados, ainda
não regulamentados por lei, revestem-se de muita falta de
informação e conhecimento, revelando precariedade em sua
utilização. O princípio da dignidade da pessoa humana aparecerá
como paradigma, inclusive, para fins de se analisar o mantimento
da vida com qualidade, ainda que isso revele-se aguardar seu decurso
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natural, mas sempre almejando um olhar mais fraterno e solidário.

Palavras-Chave: Cuidado Paliativo. Dignidade pessoa humana.
Qualidade de Vida.

ABSTRACT

The scope of this study is to provide a reflection on the need to
regulate some health issues in order to offer protection to the
professional exercise of physicians, nurses and other related subjects.
In this sense, the modality of palliative care will be presented for
patients who undergo intensive treatments and who are in a state of
irreversibility of some disease. Such care, not yet regulated by law,
are very lacking in information and knowledge, revealing
precariousness in their use. The principle of the dignity of the human
person will appear as a paradigm, also, for the purpose of analyzing
the maintenance of life with quality, even if this proves to await its
natural course, but always aiming for a more fraternal and supportive
look.

Keywords: Palliative Care. Human´s Dignity. Life´s quality.

1. INTRODUÇÃO

Alguns assuntos apresentam-se para o Estado como um grande
desafio; tanto no sentido de sua alta complexidade como no sentido
de ser uma temática que enfrenta tabus envolvendo identidade
cultural, religião, opiniões pessoais, entre outros.

A bem da verdade, a Constituição Federal de 1988 está alicerçada
em alguns fundamentos como por exemplo a “dignidade da pessoa
humana”. A olhos nus, pensar em dignidade é pensar em pensar em
modalidade de princípio supremo, demandando a necessidade de
restringir outros princípios, outros direitos, para o seu pleno
exercício.

Assim, sendo um princípio supremo, ou seja, superior aos demais
(se é que assim podemos classifica-lo, ante a sua importância no
cenário da democracia – em especial brasileira) deverá sempre ser
colocado como norteador, como paradigma. Logo, pairando a dúvida,
remete-se a essência do princípio da dignidade da pessoa humana.
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Fatalmente, (e não poderia ser diferente graças a dificuldade
de enfrentamento do tema por causar dor e angústia) na
concretização do princípio da dignidade da pessoa humana leva-se
em consideração a liberdade dos indivíduos, uma vez que todos
nascem livres e em igualdade de direitos; por derivação, surgem as
liberdades de escolha. Viver com dignidade é uma espécie de
afirmação já conhecida; mas e morrer com dignidade, também o é?
E o que vem a ser morrer com dignidade?

O presente artigo não pretende esgotar a discussão filosófica a
respeito dos questionamentos feitos acima por não ser o objeto de
análise; o escopo principal é a necessária apresentação dos cuidados
paliativos como uma forma de proporcionar aguardar pelo decurso
temporal natural da vida, com dignidade. Nesse sentido, leia-se,
com amor, fraternidade, compreensão, entre outros.

Ocorre, porém, que nem tudo é tão óbvio quanto parece vez que
os cuidados paliativos muitas vezes são confundidos com outras
práticas que no Brasil são proibidas por lei. Eis o cenário perfeito
para litígios diversos ou, em alguns casos, abandono da terapia por
temor de sofrer prejuízo profissional.

Daí a necessidade de se buscar a regulamentação dos cuidados
paliativos, para que seja utilizado com segurança pelos profissionais
da saúde sem a preocupação de, mesmo confiante nas técnicas
profissionais que estão sendo empregadas, serem confundidas com
outras técnicas proibidas no Brasil.

Para tanto, se faz necessário políticas de saúde que visem os
aspectos éticos e legais voltados ao cuidado paliativo em todo o
território nacional e interligando essa atenção especial com o
princípio da dignidade da pessoa humana para que não seja infringido
ou simplesmente deixado de lado como muitos tentam fazer
direcionando o objetivo ao interesse pessoal quando na realidade
devemos pensar no coletivo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Aspectos preliminares. Definições técnicas.

A ética profissional descrita por Halina Bortnowska na obra “Ética
da cura e ética da atenção” faz uma contextualização utilizando-se
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do modelo hipocrático, no qual tem como base o forte acento
paternalista e a ética da atenção, modelo este que pôde ser
fortificado na década de 60 onde os códigos de ética profissionais
reconheceram o mesmo e trazendo, portanto, o enfermo como agente
autônomo do cuidado, mudando assim todo o conceito de bioética
conhecida (MATSUMOTO, 2012).

Com isso, observa-se uma mudança no cenário quanto ao modelo
de atenção à saúde pela presença da relação gerada a partir do
reconhecimento do indivíduo como parte autônoma que tem
capacidade de se impor na relação médico-paciente, com o intuito
de manter sua escolha e dignidade frente aos inúmeros dilemas,
inclusive os presentes no final de sua vida. (GÓEZ, CORDOBA, 2016)

O cuidado paliativo, tema de extrema importância frente à
contemporaneidade, traz essa vertente que, por conseguinte,
especifica toda assistência como sendo focada no indivíduo e não na
doença que este possui naquele momento. (CARVALHO. 2018)

Sob o mesmo ponto de vista, a OMS (WHO, 2002) definiu o cuidado
paliativo como sendo:

Uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e
familiares no contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida, por meio
da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do
tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos,
psíquicos, sociais e espirituais.

Assim, partindo do entendimento que a etimologia da palavra
saúde vem do sânscrito sarvan, que traz o sentido de totalidade
(também chamada de holística), em seus aspectos socioculturais,
físicos, espirituais, e até mesmo mentais, identificamos o instante
que há uma ruptura pela manifestação da dor e do sofrimento,
devendo ser acolhidos com compaixão, sobretudo, em seu processo
de terminalidade e morte ativa, como explicitado por Farber (2013),
para que possamos visualizar o sentido intenso que a fragilidade da
vida contém.

Reforçando a bioética no cuidado paliativo voltada à autonomia,
fundamentada no princípio da beneficência onde o desenvolvimento
de ações em razão da melhora da qualidade de vida do indivíduo e
de sua família se dá por meio de uma manutenção e reafirmação da
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dignidade durante o processo saúde-doença, sendo precisa e
estendendo-se ainda à fase de luto. (MATSUMOTO, 2012)

2.2 Material e métodos

Realizada revisão de literatura nas bases de dados BDENF, LILACS
E SCIELO por meio dos descritores da saúde: Cuidado Paliativo,
aspectos bioéticos e legais, finitude. Foram considerados critérios
de inclusão artigos relacionados ao tema, disponíveis na integra dos
últimos. Foram selecionados ainda livros e manuais específicos
destinados aos cuidados paliativos. Foram excluídas teses e
dissertações, artigos não disponíveis na integra e que não tivessem
relação com a dignidade humana e o cuidado paliativo. Buscou-se
analisar o ano de publicação, o tipo de estudo e os principais
resultados e conclusões dos estudos abordando o processo ativo de
morte, com preservação da dignidade humana dentro do cuidado
paliativo.

2.3 Resultados e discussão

A partir da busca inicial foram identificados na BDENF e LILACS
os artigos encontrados não apresentaram relevância com a temática
abordada envolvendo as questões éticas e bioéticas envolvidas na
preservação da dignidade humana durante o cuidado paliativo.

Na base de dados da SCIELO somente três apresentaram
relevância com a temática. Foram então consultadas legislações,
portarias e resoluções ministeriais, além de manuais e livros
específicos sobre o cuidado paliativo.

Diversos estudiosos e pesquisadores já ressaltam uma mudança
do modelo de atenção à saúde restrita e reduzida somente ao
biológico, pois não resgata o aspecto humano, espiritual e
biopsicossocial dos sujeitos. Nesta mesma percepção, o Ministério
da Saúde discorreu sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde:

“É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter garantido todos os
procedimentos médicos para preservação de seus valores éticos, culturais e
religiosos, o bem-estar psíquico e emocional, a escolha do local de morte e o
recebimento de visita de religiosos de qualquer credo.” (BRASIL, 2009)
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O cuidado paliativo entra neste cenário através de um movimento
ocorrido na medicina contemporânea, emergindo de um
embasamento e fundamentação que se dá pela compaixão,
integrando o paciente e sua família como uma unidade, não
rejeitando suas diversificações, porém, fundamentando-se na
indicação e no conhecimento de cada fase evolutiva do processo
envoltório da doença.  (BURLÁ; PY, 2014)

Com base na Organização Mundial da Saúde, indica-se o cuidado
paliativo desde o diagnóstico da doença, momento considerado
propício para discorrer paralelo ao tratamento modificador que visa
a diminuição do impacto causado pela patologia. Ele vai ganhando
mais importância conforme a evolução da doença, até que se
transforme na única terapêutica indicada durante o processo ativo
de morte. (CARVALHO, 2019)

Sabemos da importância dada pela Constituição Federal ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Sob este viés é que devemos
nos colocar dispostos a pensar na situação envoltória ao cuidado
paliativo. Garantir a inviolabilidade da vida é um tópico que muitos
se preocupam em discutir afim de especificar lados certos ou errados
do imenso carrossel que é a existência humana. No entanto, a oferta
da dignidade não é mera condição, mas sim um dever do Estado.

Ocorre, porém, quando nos referimos a possibilidade de alguém
escolher os meios que lhes são mais favoráveis para obtenção do
tratamento médico que permita sua vontade sobre os momentos
que precedem ao fim que infelizmente já lhe é esperado. Vale
ressaltar que a dignidade da pessoa humana trata-se de uma
qualidade intrínseca de cada ser humano, o distinguindo e dando-
lhe capacidade para ser merecedor de mesma consideração e respeito
seja por parte da comunidade ou do Estado como um todo, implicando
também em uma complexidade de deveres e direitos fundamentais
que viabilizem a segurança dos indivíduos enquanto participante
exemplar à configuração de uma sociedade.

Qualquer ato de cunho degradante e desumano é explicitamente
represado pelo texto constitucional, uma vez que as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, além da propiciação e
promoção de uma  participação ativa nos destinos da própria
existência e essência, dadas em favor de uma vida adequada dentro
do que for viável no presente momento é de extrema importância
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para expressar os preceitos apresentados pela Carta Magna em seus
vários artigos, mas em especial no art. 1º, inciso III, da CF/88.

Assim, vejamos o que Flávia Piovesan diz (2000, p. 54):

A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio matriz da
Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a
interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e Garantias
Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora “as exigências de
justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema
jurídico brasileiro (2004).

Nesse sentido e utilizando-se da observância sob qual se põe
o direito e suas ramificações é que torna-se necessário a
regulamentação das práticas paliativas de cuidados aos sujeitos
acima referidos reforçando o caráter fundamental que serve
como alicerce de todo o ordenamento jurídico brasileiro, não
havendo meios de ser mitigado para que não ocorra instabilidade
no regime democrático pátrio, conferindo, portanto, um caráter
absoluto.

Devemos lembrar que a princípio que o mundo é formado por
forças divergentes que se contrapõem e que é exatamente por esse
motivo que as mesmas se aproximam. Realizar um paralelo com a
situação da norma legal e da necessidade a ser suprida considerando
individualmente suas particularidades para em uma ocasião oportuna
agrupá-las é o que a demanda almeja, de modo que atenda aos mais
diversos parâmetros discutidos para que a intolerância não se
transforme em palavra de ordem.

Partindo deste discernimento, torna-se possível elencar como
principais norteadores da assistência no que tange ao cuidado
paliativo as esferas de prevenção e controle de sintomas, intervenção
psicossocial; análise do paciente e da sua estrutura familiar enquanto
um artifício de cuidados mais elucidados, baseando-se na autonomia
e do trabalho em equipe multiprofissional mais assertivo para cada
caso em acompanhamento.

Uma consolidação desta serventia se dá pelo disposto do Conselho
Federal de Medicina, sob nº 1995/12, intensificando também a
autonomia da vontade do paciente, ao passo que confere as chamadas
diretrizes antecipadas pelo texto contido em seu artigo 1º:
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Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos, prévia
e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos
que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de
expressar, livre e autonomamente, sua vontade (2012).

O Conselho Federal de Enfermagem também dispõe o cuidado
paliativo, onde em conjunto à equipe multidisciplinar, em seu artigo
48, parágrafo único, assegura “o conforto, físico, psíquico, social e
espiritual”, respeitando e valorizando o paciente e sua família, ao
passo que torna mais humano e digno o tratamento de doenças
oncológicas, cardiopulmonares e neurodegenerativas. (COFEN, 2017)

Em 2018, o Ministério da Saúde do Brasil por meio da resolução
n° 41 dispôs sobre as diretrizes do cuidado paliativo em todo território
nacional, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2018) juntamente com o Conselho Federal de Enfermagem, através
da resolução 564/2017, aprovando o novo código de ética profissional
no qual em seu capítulo II, art. 42, abordou a questão da autonomia
do paciente em conformidade com seu representante legal, devendo
o profissional de enfermagem respeitar as iniciativas tomadas, de
forma livre e esclarecida, levando em consideração os princípios
éticos e legais, reforçando mais uma vez a preservação da autonomia,
assim como, da preservação da dignidade humana. (COFEN, 2017).

3. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos apresentados, seria o mantimento de um
princípio Constitucional atrelado às questões médicas a alternativa
de conferir ao paciente quando o mesmo ainda estiver em plenas
condições quanto as faculdades mentais e de discernimento, o direito
de se expressar frente ao tratamento que anseia ou não receber
quando for comprovado se encontrar em estágio de irreversibilidade
da doença e debilitação perene.

Diante do exposto, portanto, compreendemos que assim como
ofertado pela Lei nº 8425/2019, art. 2º, considera-se descrição de
cuidados paliativos acertados:

Os cuidados que podem e devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso
de qualquer doença crônica potencialmente fatal, com o objetivo de garantir
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uma abordagem que melhore a qualidade de vida de pacientes e de suas
famílias, na presença de problemas associados a doenças que ameaçam a
vida, mediante prevenção e alívio de sofrimento, pela detecção precoce e
tratamento de dor ou outros problemas físicos, psicológicos, e sociais (2019).

Ou seja, observamos que todo o cuidado, acolhimento e amor
são remédios fundamentais na abordagem paliativa. E
compartilhando da mesma visão é que entende-se as intervenções
como podendo ser ofertadas nos três níveis do sistema, sendo,
primário, secundário e terciário, que não seja tão tecnológico e cheio
de recursos como um hospital, primeiro porque não há necessidade
real e segundamente possa faltar condições e artefatos para o cuidado
minucioso, como a casa da pessoa nas partes em que os familiares
talvez não tenham meios de cuidar ainda que muito desejem, já que
prática é multidisciplinar, podendo, além do médico, contar com
equipe de enfermagem, assistente social, fonoaudióloga,
fisioterapeuta, psicólogo, medicina integrativa, assistência de
capelania e terapia de acordo com o que lhe acomete.

Ademais, medidas indispensáveis devem ser tomadas para o
endossar em concordância com o disposto pelo ordenamento jurídico
brasileiro para certificar que tais pessoas realmente possam ser
auxiliadas de acordo com o que merecem, pois o valor de uma vida
independente do estágio em que se encontra sempre será fomentado
como maior tutela firmada.
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RESUMO

Grande parte da população brasileira mostra-se a favor da doação
de órgãos mas essa atitude revela-se bem diferente quando olhamos
para o número de doadores efetivos no país. Existem diversos motivos
para a recusa familiar no momento da doação, mas o entendimento
sobre a morte encefálica e o desconhecimento sobre a vontade do
ente querido ainda são fatores determinantes para autorizar uma
doação. Este trabalho é uma revisão bibliográfica sobre a doação de
órgãos e o processo de transplante e o relato de um trabalho de
conscientização sobre o assunto em jovens adultos de uma escola
de ensino médio e técnico do interior do estado de São Paulo.

Palavras-Chaves: Transplantes, Doação de Órgãos, Educação,
Saúde

ABSTRACT

Most of the Brazilian population is in favor of organ donation,
but this attitude is very different when we look at the number of
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effective donors in the country. There are several reasons for family
refusal at the time of donation, but understanding about brain death
and ignorance about the will of the loved one are still determining
factors for authorizing a donation. This work is a bibliographical
review on organ donation and the transplantation process and the
report of an awareness work on the subject in young adults of a high
school and technical school in the interior of the state of São Paulo.

Key Words: Transplantation, Organ Donation, Education, Health

INTRODUÇÃO

Apesar de o Brasil ser o segundo país do mundo em número de
transplante, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, nota-se a
necessidade de aprimoramento do número de doações a partir de
pessoas falecidas (Marinho 2006). Esta fala nos indica que as diversas
campanhas para captar doadores de órgãos podem não estar
alcançando os resultados esperados como aponta Cooper et all (2004).

Com base nos dizeres dos autores acima, podemos salientar que a
orientação acerca da doação de órgão e do processo de transplante é
fundamental para a mudança nas atitudes sociais referente ao assunto.

Podemos constatar, em relação à doação de órgãos, que a equipe
multidisciplinar que aborda as famílias de doadores deve se preocupar
com a estrutura bio-psico-social destas famílias que devido a presença
do óbito estão abaladas.

SITUAÇÃO PROBLEMA

Com base na observação feita sobre o número extenso de pessoas
na fila de transplante e o pequeno número de doadores surgiu a
idealização do trabalho sobre educação em saúde voltada para a
conscientização da doação de órgãos.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica
sobre a doação de órgãos e o processo de transplante e através de
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palestras afim de conscientizar sobre o assunto jovens adultos de
uma escola de ensino médio e técnico do interior do estado de São
Paulo, tornando-os multiplicadores de informação e doadores.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma revisão
bibliográfica utilizando 9 artigos científicos utilizando o banco de
dados do Scielo, Portal do Ministério da Saúde, Associação Brasileira
de Transplantes de Órgãos, utilizando artigos científicos publicados
nos últimos 15 anos, foi utilizado como intersecção as palavras
chaveTransplantes, Doação de Órgãos, Educação, Saúde. Elaboração
de um palestra informativa e relato da mesma.

1. Desenvolvimento

A doação de órgãos e tecidos é um ato onde manifestamos a
vontade de doar uma ou mais partes do corpo para uma pessoa que
dele necessita, seja em vida ou após a morte. Boa parte da população
brasileira mostra-se positiva em relação à doação de órgãos, mas
existe uma grande diferença entre o número de pessoas na lista de
transplante e o número de doadores.

Atualmente, a lei que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos
para transplantes e tratamentos no Brasil é a Lei 9.434/97, esta diz
que a doação pode ser autorizada, única e exclusivamente, pela
família do paciente. Outro ponto importante desta lei é o
esclarecimento do conceito de morte encefálica como critério legal
para constatação da morte. Para ser doador, primeiramente, o doador
deve ter comunicado a família sobre o desejo de doar.  Além disso,
o doador precisa estar de acordo com os dizeres do Ministério da
Saúde:

· Ter identificação e registro hospitalar;

· Ter a causa do coma estabelecida e conhecida;

· Passar por dois exames neurológicos que avaliem o estado
de tronco cerebral. Esses exames devem ser realizados por dois
médicos não participantes das equipes de captação e de transplantes;
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· Ser submetido a um exame complementar que demonstre a
morte encefálica, caracterizado pela ausência de fluxo sanguíneo
em quantidade necessária no cérebro, além da inatividade elétrica
e metabólica cerebral;

·  Ser comprovado à morte encefálica.

A Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos (ABTO) trata a
morte encefálica como à definição legal de morte. “É a completa e
irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isto significa
que, como o resultado de severa agressão ou ferimento grave no
cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado
e o cérebro morre. “

As principais causas de morte encefálica em nosso país são:
traumatismo crânio encefálico, acidente vascular cerebral
(hemorrágico ou isquêmico), encefalopatia, anóxia ou tumor cerebral
primário. O doador falecido nestas condições pode doar coração,
pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, pele, ossos e
tendões.

Após o diagnóstico de morte encefálica, inicia-se as fases do
processo de doação de órgãos, que são relatados pelo a ABTO por:

1. Comunicar às Centrais de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos (CNCDOs). Para isso, o médico deve telefonar
para a Central do seu Estado informando nome, idade, causa da
morte e hospital onde o paciente se encontra internado. Essa
notificação é compulsória, independente do desejo familiar de
doação ou da condição clínica do potencial doador de converter-se
em doador efetivo;

2. A Central de Transplantes inicia os testes de compatibilidade
entre o doador e os potenciais receptores, que aguardam em lista
de espera;

3. Quando existe mais de um receptor compatível, a decisão
sobre quem receberá o órgão passa por critérios previamente
estabelecidos como: tempo de espera e urgência do caso;

4. A Central de Transplantes emite uma lista de potenciais
receptores para cada órgão e comunica aos hospitais e às equipes
de transplantes responsáveis pelos pacientes;

5. As equipes de transplantes, junto à Central de Transplantes,
adotam as medidas necessárias – meio de transporte, cirurgiões e
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equipe multidisciplinar – para viabilizar a retirada dos órgãos;

6. Os órgãos são retirados e os transplantes realizados.

Figura 1 - Diagrama de fluxo - Captação de órgãos

Em 2002, a Coordenação Estadual de Transplante (SP) definiu o
processo de doação como um conjunto de ações e procedimentos
que consegue transformar um potencial doador (paciente com
diagnóstico confirmado de morte encefálica) em doador efetivo.
Segundo Traiber (2006), a recusa dos familiares é hoje o fator
limitante principal dos programas de transplantes de órgãos em vários
países do mundo.

Para Massarollo e Santos (2005), percebe-se que o entendimento
da morte encefálica influi muito para a concessão da doação pois,
geralmente, as famílias apenas ouvem falar desse conceito quando



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

138      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

um ente querido evolui para tal diagnóstico, o que dificulta a
compreensão da ideia de cessação das funções do cérebro em um
ser aparentemente vivo. Outros fatores como a falta de discussão
prévia da família com o paciente sobre assunto, e as dúvidas e aflições
com o cuidado do corpo antes e depois da doação são também fatores
desfavoráveis a realização do procedimento de doação.

Outro tipo de doador de órgãos, é o do doador com parada
cardiorrespiratória, e conforme relatos do Ministério da Saúde (2015)
este pode doar órgãos como córneas (retirada máxima em 6 horas
pós parada cardíaca), rins (30 minutos pós PC), e ossos (6 horas pós
PC). Após a constatação da parada cardíaca o possível doador é
avaliado para se confirmar a inexistência de contraindicações clínicas
e laboratoriais.

2. A Educação Sobre a Doação de Órgãos

Segundo Morais e Morais (2012) o Transplante de órgãos humanos
e a doação de órgãos são temas polêmicos e que ainda em algumas
famílias, é considerado um tabu, e que em contrapartida vem
despertando interesse e levantando discussões sobre o assunto. Por
essas razões existe um desequilíbrio estatístico entre doadores e
receptores.

Grande parte da população recebe informações sobre doação de
órgãos através da TV ou mídias sociais, isso seria ótimo, se as
mensagens e textos enviados nos meios de comunicação não fossem
tão curtas e sem grandes esclarecimentos. De acordo com Lopes
(2006), a pessoa bem informada é capaz de promover discussão com
amigos e familiares o que por si só é um mecanismo de promoção de
doação.

Foram encontrados diversos artigos para desenvolver esse
trabalho que questionam os fatores desfavoráveis a doação de órgãos
e o maior empecilho continuam sendo a falta de conhecimento da
família sobre o desejo de seu ente querido em doar, e junto com isso
a dificuldade de se entender o conceito de morte encefálica.

De acordo com Silva (2004), estima-se que somente de 15 a 20%
dos potenciais doadores de órgãos se tornam doadores de órgãos.
Existe a ideia de que a escassez do número de doações é fruto da
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falta de doadores ou da alta taxa de recusa de doações pelos
familiares, Morais e Morais (2012), ressalta que a negativa de
consentimento por parte da família poderia ser contornada mais
facilmente se os profissionais envolvidos no processo de captação
esclarecessem de forma competente as dúvidas daquela, diminuindo
o número de transplante.

Diante de toda a problemática que envolve o processo saúde-
doença do ser humano, a atividade educativa é uma oportunidade
de troca de experiências das pessoas entre si e com os profissionais
de saúde, possibilitando-lhes o acesso a informações e a troca de
vivencias pessoais, tão comumente carregadas de conflitos e
dificuldades que interferem na escolha de doar ou não os órgãos do
ente falecido.

Frente a essa realidade, o profissional de saúde deve atuar como
educador, para modificar a opinião púbica quanto aos conceitos
errôneos; mas as crenças desfavoráveis só poderão ser modificadas
se os educadores estimularem a população a participar de debates
sobre transplantes de órgãos e legislação, conforme aponta Morais e
Morais (2012).

3. Relato da Palestra de Conscientização Sobre Doação de
Órgãos

No dia 26 de outubro de 2017, foi realizada a palestra de
Conscientização Sobre Doação de Órgãos para os alunos do curso
Técnico em Segurança do Trabalho da Escola Técnica Monsenhor
Antônio Magliano.

A escolha de debater o assunto com este curso foi feita a partir
da avaliação da idade dos estudantes, que eram de 18 a 40 anos,
sendo esta a faixa etária em que as pessoas estão mais propensas a
se envolverem em acidentes que terminem em morte encefálica e
também devido ao fato de os educandos, que serão futuramente,
Técnicos em Segurança do Trabalho, e serão responsáveis pela Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), onde poderão
desenvolver outros debates e palestras envolvendo o tema de doação
de órgãos, e assim seguir com a educação continuada que foi o
propósito deste trabalho.
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O objetivo da palestra era informar os estudantes sobre o
funcionamento de o todo o processo de doação de órgãos, responder
suas dúvidas e esclarecer mitos que havia sobre o tema. A palestra
gerou bastante interesse entre os alunos, em todo o decorrer da
apresentação as dúvidas foram esclarecidas e a negativa em relação
ao tema foi excluída.

4. Conclusão

 Apesar da atitude positiva que os estudantes demonstraram ao
decorrer das palestras, ainda há questões envolvendo o medo e a
dificuldade de entender completamente a morte encefálica.

        No fim da palestra, concluímos que o tema ainda precisa
quebrar barreiras, e ser discutido em salas de aulas desde o início
da formação escolar, mas ao mesmo tempo, observamos que o assunto
gerou bastante discussão de forma positiva, e acreditamos que
opiniões positivas nasceram em relação a doação de órgãos.
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RESUMO

Revisão da literatura abordando estudos que relatam a
importância do trabalho do enfermeiro e da equipe de enfermagem
dentro do centro cirúrgico. A assistência direta ao paciente, bem
como atividades de coordenação e gerenciais foram citadas como
fundamentais dentro do centro cirúrgico. A segurança do paciente
e seus protocolos de implementação, bem como a humanização
também foram citadas como fundamentais, no entanto
dif iculdades foram relatadas: o excesso de trabalho,
principalmente burocrático, foram relatados pela equipe no geral,
como  fator que atrapalha bastante a implementação dos
protocolos e a realização adequada da assistência e das atividades
de coordenação e gerenciais.

Palavras chave: atuação, centro cirúrgico, enfermagem
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ABSTRACT

Literature review addressing studies that report the importance
of the work of nurses and nursing staff within the operating room.
Direct patient care, as well as coordination and management
activities, were cited as essential within the operating room. Patient
safety and its implementation protocols, as well as humanization
were also cited as fundamental, however difficulties were reported:
overwork, mainly bureaucratic, was reported by the team in general,
as a factor that greatly hinders the implementation of the protocols
and the proper performance of assistance and coordination and
managerial activities.

Keywords: performance, operating room, nursing

1.INTRODUÇÃO

O Centro cirúrgico (C.C) é unidade hospitalar exclusiva para
procedimentos anestésico-cirúrgicos, onde são atendidos pacientes
que necessitam de intervenções de baixa a alta complexidade, seja
em situações eletivas ou não. Este ambiente requer equipamentos
com alta precisão e eficácia, profissionais habilitados para atender
diferentes necessidades do paciente diante de uma elevada densidade
emergencial de assistência à saúde. O mesmo é visto e considerado
como um ambiente de alto risco, onde existe práticas complexas
coordenadas por uma atividade individual e uma equipe constituída
entre médicos (cirurgião e anestesista), enfermeiros (gestores e
assistenciais) e técnicos de enfermagem (circulantes de sala e
instrumentadores) habituados ao ambiente em que estão presentes.
(FONSECA; PENICHE, 2009)

 O trabalho no centro cirúrgico deve acontecer de uma forma
interdisciplinar integrada entre os profissionais e o paciente, pois
assim é possível enfrentar as exigências impostas pelo ambiente e
desta forma garantindo a segurança e o bem-estar do paciente, frente
a complexibilidade dos procedimentos realizados (LOPES; et al, 2019).

As obrigações do enfermeiro coordenador são voltadas para a
parte administrativa do setor de enfermagem, garantindo que os
equipamentos e instrumentais que serão utilizados estejam funcionais
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e de, se certificar de que todo procedimento que ocorra no centro
cirúrgico aconteça dentro dos princípios éticos, preparar as escalas
mensais dos assistentes e técnicos, controlar medicamentos,
anestésicos e descartáveis para que não haja ausência do mesmo
nos procedimentos, promover o conforto do paciente e da equipe
(MARTINS; DALL’AGNOL, 2016).

O papel do Enfermeiro no centro cirúrgico consiste em priorizar
no desempenho e intervenções segundo riscos, vulnerabilidade e
particularidades do paciente que está sob seu cuidado, o profissional
está sujeito a organizar os materiais e equipamentos necessários no
procedimento cirúrgico no qual assegura que durante o processo o
produto utilizado estará seguro para o uso e em mãos de profissionais
qualificados e ao método utilizado, prezando sempre a segurança
do paciente (CAMPOS; et al; 2015).

O processo de enfermagem está relacionado ao cuidado e bem-
estar. O centro cirúrgico (C.C) é um ambiente rodeado de medos e
angustias do paciente, justamente pelo mesmo ser leigo e ignorar a
complexibilidade dos procedimentos cirúrgico em que está preste a
se sujeitar. O papel do enfermeiro é possibilitar ações relacionadas
á redução do risco de vida da atividade cirúrgica, para isso o
enfermeiro vai se sujeitar a suprir as necessidades daquele paciente,
planejar e garantira segurança do mesmo para poder realizar a
cirurgia. (JUNIOR; MORAES; NETO, 2012)

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Inicialmente foi definida a questão norteadora: “qual o papel da
enfermagem na atenção cirúrgica?” e a partir dela foi realizada a
revisão de literatura nas bases de dados, LILACS, SCIELO e google
acadêmico, por meio dos descritores da saúde: Enfermagem, Atuação,
Centro Cirúrgico, de acordo com a terminologia DeCS (Descritores
em Ciência da Saúde).

Foram considerados critérios de inclusão artigos relacionados
ao tema, disponíveis naintegra e em português nos últimos 11 anos.
Foram excluídas teses e dissertações, artigos em outros idiomas.
Buscou-se analisar o ano de publicação, o tipo de estudo e os
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principais resultados e conclusões dos estudos. Foram incluídos na
pesquisa dez artigos disponíveis na íntegra.

2.2 Resultados e discussão

Após a definição clara dos objetivos e da questão norteadora,
foram levantados dez artigos que estão descritos na tabela abaixo.

Na tabela 1 estão contemplados os estudos que fizeram parte do
corpus de análise, segundo o título do artigo, autores, ano, revistas
e resultados dos estudos.

Tabela 1. Síntese das publicações que constituíram o corpus da análise.
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2.3 Atuação do enfermeiro no centro cirúrgico

É de grande importância a atuação do enfermeiro em todas as
fases do período transoperatório (pré, intra e pós operatório). O
enfermeiro desempenha, nesse processo, atividades de assistência
direta ao paciente, suporte a equipe cirúrgica, equipe de
anestesistas, realiza atividades gerenciais como dimensionamento
de recursos humanos, controle e compra de materiais,
principalmente materiais de alto custo, gerenciamento das salas
cirúrgicas e de todos os processos de trabalho dentro do bloco
cirúrgico. O enfermeiro precisa estar atualizado em relação as
legislações pertinentes, aos novos materiais e as novas técnicas,
bem como atualizar-se em todos os aspectos pertinentes a
segurança do paciente. Fica muito evidente a necessidade de
capacitação desses profissionais, visto que este é um setor de
alta tecnologia e alta complexidade (FONSECA; PENICHE, 2009;
MARTINS; DALL’AGNOL, 2016; SANTOS; et al; 2018; SOBRAL; et al,
2019).
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2.4 Assistência segura ao paciente

A segurança do paciente é um assunto considerado de extrema
importância, a nível nacional e mundial. Devido a grande ocorrência
dos erros relacionados a assistência à saúde, foram criadas metas
de segurança do paciente, e o centro cirúrgico com certeza foi
contemplado. Dentro desse setor, existem protocolos sobre a
realização da cirurgia segura, onde a equipe (médica e de
enfermagem) deve cumprir todas as etapas. Existem uma série de
check-lists que devem ser realizados desde o momento em que o
paciente entra no centro cirúrgico e durante toda sua estadia por
lá, até sua transferência para o setor seguinte. Um fato preocupante
fica evidente: de acordo com os estudos, as equipes tem o
conhecimento desses protocolos e reconhecem sua importância,
porém devido à sobrecarga de trabalho e o excesso de atividades
burocráticas, torna-se difícil a execução dos protocolos, com isso
faz-se necessário a reflexão e a intervenção imediata nessa situação
(ABREU; et al, 2019; LOPES; et al, 2019; SANTOS; DOMINGUES,
EDUARDO, 2020).

2.5 Humanização no centro cirúrgico

A humanização foi reconhecida tida como necessária em todos
os estudos analisados. Todos consideram esse aspecto da assistência
muito importante. Quando questionados sobre humanização, os
profissionais do centro cirúrgico relatam um acolhimento de
qualidade como a principal ação. Todos gostariam de mais ações
promovendo a humanização, mas colocam como dificuldade principal
a demanda grande de trabalho, especificamente o trabalho
burocrático, para que a humanização seja realizada de forma efetiva
(JUNIOR; MORAES; NETO, 2012; CAMPOS et al, 2015; GIORDANI;
BISOGNO, SILVA, 2012)

3.CONCLUSÃO

 Em analise aos artigos estudados, despertou-se a necessidade
em identificar e apontar os principais desafios de um enfermeiro em
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ala de centro cirúrgico, avaliado a forma de conduta, de preparo e
gestão, apresentado os deveres e cuidados em que o profissional
deve gerenciar em meio de um tratamento cirúrgico. Avalia-se
também a capacitação em que o mesmo se apresenta em ambas as
partes de um processo, como; Pré-operatório, Intra-operatório e Pós-
operatório. Fica evidente a necessidade da revisão dos processos de
trabalho, para que o enfermeiro e sua equipe tenham mais tempo
para implementar os processos relacionados a segurança do paciente
e humanização.
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RESUMO

A terapia de nutrição enteral por sonda nasogástrica permite a
manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente idoso.
Quando realizada no domicílio, melhora a qualidade de vida e diminui
a morbidade, além de fortalecer o vínculo familiar. A sua indicação
depende de uma avaliação cuidadosa, realizada por equipe
multidisciplinar e em consonância com a família. O êxito do
tratamento depende de um cuidado organizado, com profissionais
capazes de identificar as necessidades de saúde do idoso, não se
limitando apenas ao processo de indicação da terapia nutricional
enteral e sim na continuidade do tratamento visando um atendimento
amplo e humanizado.

Palavras chave: assistência domiciliar, idosos, nutrição enteral.
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ABSTRACT

The enteral nutrition therapy by nasogastric tube allows the
maintenance or recovery of the nutritional status of the elderly
patient. When performed at home, it improves quality of life and
decreases morbidity, in addition to strengthening the family bond.
Its indication depends on a careful evaluation, carried out by a
multidisciplinary team and in according to the family. The success
of the treatment depends of organized care, with professionals able
to identifying the health needs of the elderly, not limited only to the
process of indicating enteral nutritional therapy, but on the continuity
of treatment aiming to a broad and humanized care.

Key words: home nursing, aged, enteral nutrition.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional representa um desafio a saúde
pública. O aumento dos níveis de incapacidade e da prevalência de
doenças crônicas não transmissíveis faz com que os idosos sejam a
classe que mais demanda cuidados da atenção domiciliar. (MENEZES;
FORTES, 2019).

Para alcançar os objetivos estabelecidos pela Política Nacional
de alimentação e nutrição (PNAN): promoção de práticas alimentares
adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, a
prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados a
alimentação e  nutrição; é essencial  organizar as redes de atenção
à saúde para que essas sejam capazes de atender tanto as condições
crônicas quanto agudas que prejudicam  a nutrição do idoso. (BRASIL,
2012a) Nesse contexto, a atenção domiciliar é considerada um
componente do continuum dos cuidados à saúde. (GALVÃO, 2012)

A terapia de nutrição enteral (TNE), permite a manutenção ou
recuperação do estado nutricional, melhorando a qualidade de vida
do paciente e diminuindo o risco de infeção, da morbimortalidade,
do tempo de internação e dos custos hospitalares. (GALVÃO et al.,
2012) A TNE é considerada um procedimento de alta complexidade,
o qual exige ação integrada de profissionais da saúde. (RODRIGUES
et al., 2014)
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Podemos realizar a TNE através de oferta de nutrientes por via
oral ou acesso alternativo por sondas como a sonda nasogátrica (SNG)
ou nasoentérica (SNE) e ostomias, como a gastrostomia. (BRASIL,
2015)

A SNG é um tubo de polivinil, que deve ser tecnicamente
introduzido desde as narinas até o estômago (CARVALHO et al., 2010).
É uma das possibilidades de se ofertar alimentos, hidratação e
fármacos, estando indicada como via alternativa de alimentação
em pacientes idosos com sequela vascular encefálica e doenças
demenciais. (MENEZES; FORTES, 2019)

Este trabalho tem como objetivo divulgar as vantagens e
desvantagens do uso da SNG como via de alimentação alternativa
em idosos a na necessidade de organização dos cuidados na atenção
primária a saúde. A capacitação da equipe multiprofissional possibilita
um olhar ampliado sobre o cuidar do paciente idoso, não se
restringindo apenas ao processo de indicação e inserção, mas também
no acompanhamento do paciente e da família.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Trata-se de uma revisão de literatura com cadernos da atenção
básica elaborados pelo ministério da saúde e, artigos em português,
na base de dados Scielo, Google Acadêmico e em inglês na base de
dados PubMed, utilizados os descritores: “assistência domiciliar”,
“idoso” e “nutrição enteral”; e “home nursing”, aged e “enteral
nutrition”, publicados entre os anos de 2009 a 2019.

Após leitura dos artigos, selecionamos aqueles de maior
relevância para o tema.

2.2 Revisão de literatura

2.2.1 Organização da atenção domiciliar (AD) no Sistema Único
de Saúde

A modalidade de assistência atenção domiciliar deve fazer parte
do processo de trabalho das equipes de atenção primária e das
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equipes de AD. Entre as vantagens dessa modalidade podemos
destacar segurança e rapidez no processo de alta hospitalar, redução
das intercorrências clínicas a partir da manutenção de cuidado
sistemático das equipes, maior suporte emocional para pacientes
em estado de finitude e familiares, e maior autonomia para o
paciente no cuidado fora do hospital. (BRASIL, 2015)

Uma das atuações da AD se refere aos cuidados na recuperação
do estado nutricional ou da capacidade plena de se alimentar. A
TNE deve ser considerada se, sistema digestório funcionante,
capaz de digerir alimentos, absorver e metabolizar nutrientes,
total ou parcialmente; quando a alimentação via oral não suprir
pelo menos 60% das recomendações calórico-proteicas, mesmo
após adaptações dietéticas; quando a alimentação via oral
associada ao suplemento nutricional não suprir pelo menos 75%
das recomendações calóricas proteicas ou perda ponderal
importante (e”10% do peso habitual em um período de 6 meses e
IMC d” 22kg/m2) em idosos. Nos casos de insucesso na melhora
nutricional após 10 dias, mesmo com suplementação, deve-se
recomendar a SNG ou nasoenteral por um período máximo de seis
semanas. (BRASIL, 2015). A SNG apresenta facilidades que a tornam
o tipo de via alimentar alternativa mais prescrita e citada nos
estudos. (RODRIGUES, 2014; CARVALHO et al., 2010)

2.2.2 Vantagens da TNE domiciliar

Quando bem indicada, a TNE domiciliar permite a continuidade
a intervenção iniciada no hospital, reduzindo estresse causado pelo
ambiente e rotina hospitalar, maior estabilidade emocional e vínculo
família além de diminuir risco de infecção hospitalar. (GALVÃO et
al., 2012)

Estudo que avaliou a sobrevida e complicações de pacientes idosos
com doenças neurológicas em uso de nutrição enteral na atenção
domiciliar de Belo Horizonte identificou que o estado nutricional
inadequado, diagnosticado através da avaliação clínica e albumina
inferior a 3.5mg/dl influenciou significativamente a sobrevida
sugerindo a importância da NTE nos idosos. (MARTINS; REZENDE;
TORRES, 2012)
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2.2.3 Desvantagens da TNE utilizando SNG domiciliar

Trata-se de um procedimento transitório, sendo recomendado
que, após 6 semanas de uso, o paciente seja submetido ao
procedimento de gastrostomia endoscopia percutânea. (MENEZES;
FORTES, 2019). Para tanto, o serviço de gastroenterologia/endoscopia
deve estar integrado à equipe multidisciplinar, facilitando referência
e contra referência com a atenção primária e atenção domiciliar.

A equipe deve sempre estar atenta a possíveis complicações.
Podem ocorrer complicações mecânicas relacionadas a presença de
sonda (erosão nasal, necrose, sinusite, deslocamento da sonda)
complicações gastrointestinais (náuseas, vômitos, diarreia),
complicações metabólicas (hiperhidratação/desidratação),
complicações infecciosas (pneumonia, gastroenterocolite) além de
complicações psicológicas (ansiedade, depressão, falta de estimula
ao paladar). (BRASIL, 2012a)

Apesar da principal indicação da SNG ser para administração da
dieta, em pacientes com disfagia muitas vezes há necessidade de se
administrar medicamentos pela via alternativa. A simples prescrição
de medicamentos na forma sólida (comprimidos ou cápsulas) podem
levar a obstrução da SNG, perda da eficácia do fármaco ou efeitos
colaterais. (CARVALHO et al., 2010; RODRIGUES et al., 2014)

2.2.4 Composição da equipe multidisciplinar e organização do
processo de trabalho

No atendimento domiciliar é fundamental a identificação
completa dos pacientes pela equipe. Médicos e enfermeiros que já
acompanham o paciente devem identificar idosos com maior
fragilidade, portadores de doenças crônicas degenerativas com
doenças neurológicas (acidente vascular, demências, Parkinson) que
apresentem risco nutricional. (MENDES; TCHAKMAKIAN, 2009)

Em um primeiro momento, a avaliação nutricional é fundamental
na definição da necessidade ou não de TNE. Trata-se de processo
complexo, que abrange conhecimento da necessidade de nutrientes,
avaliação da doença de base, assim como disponibilidade de recursos.
(GALVÃO et al., 2012)
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Quando identificado a necessidade de SNG, o médico deve fazer
a prescrição, sendo o procedimento um ato do enfermeiro, podendo
também ser realizado por técnico de enfermagem capacitado e sob
supervisão de um enfermeiro. (BRASIL, 2015)

O fonoaudiólogo, no âmbito do atendimento domiciliar, pode
realizar abordagem indireta (posicionamento para as refeições,
adaptação de utensílios, volume, sabor e temperatura dos alimentos)
e direta (exercícios de mobilidade e sensibilidade oral, manobras
posturais, manobras de reabilitação com uso de alimento real e
manobras de auxílio para a deglutição). (MENDES; TCHAKMAKIAN,
2009)

O farmacêutico pode identificar possíveis interações de fármacos
com dieta, erros na administração ou apresentação da medicação
que prejudicam a absorção e eficácia das medicações. (CARVALHO
et al., 2010)

O assistente social auxilia no gerenciamento de recursos e
insumos, além orientações a família sobre seus direitos, como
articulação intersetorial para garantia da terapia adequada. (BRASIL,
2015)

2.2.5 Particularidade do uso da via alternativa em idosos com
demência avançada

A indicação de nutrição por sonda nasogástrica em pacientes
com demência avançada, no cuidado paliativo, pode ser controversa,
podendo inclusive provocar desconforto, como náuseas.  Em um certo
momento, é irreal atribuir ao aporte nutricional e à hidratação uma
melhora do prognóstico do paciente. Quando a família não foi
preparada e não está  ciente do prognóstico, muitas vezes não aceita
essa decisão, por acreditar que a oferta de nutrientes ainda pode
ser feito pelo seu  parente, devendo o assunto ser tratado com
cuidado e as decisões baseadas em evidências, boas práticas,
experiência clínica e julgamento. (CARVALHO; TAQUEMORI, 2012;
COELHO; YANKASKAS, 2016)

A decisão de iniciar nutrição enteral em pacientes com demência
também é difícil para profissionais de saúde, principalmente quando
o profissional não está acompanhando o paciente há mais tempo
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ou os diagnósticos não estão claros para a família.  Estudos divergem
quanto a eficácia da SNG na prevenção de pneumonia aspirativa.
Em alguns estudos, o uso de nutrição enteral foi associada à um
aumento de taxas de complicações e mortalidade. (MARTINS;
REZENDE; TORRES, 2012; CINTRA; REZENDE; TORRES, 2013) Estudo
observacional, prospectivo não randomizado que acompanhou
idosos com demência avançada por mais de 6 meses relatou uma
alta incidência de pneumonia aspirativa em pacientes com vias de
alimentação alternativa. (CINTRA et al., 2014). Outro estudo
realizado no Japão, demonstrou que TNE em pacientes com
demência prolongou a sobrevida e diminui a incidência de
pneumonia. Mesmo diante dos achados, os autores do estudo
relatam que a decisão de se prescrever a TNE em idosos com
demência grade deve ser uma decisão ética e individualizada, não
sugerindo que deva ser indicada para todos os pacientes.
(TAKENOSHITA et al., 2017). Sugere-se que, diante da prescrição
médica e consentimento livre e informado para a TNE por SNG a
mesma não deva ser contra indicada apenas pelo fato do paciente
apresentar demência grave. Nesses casos, deve-se realizar o
acompanhamento regular para garantir a adesão e que os princípios
de beneficência e não maleficência sejam respeitados. (ORLANDONI
et al., 2019)

3. CONCLUSÃO

A TNE por via alternativa através de SNG permite uma melhor
qualidade de vida e melhora nutricional, porém os resultados não
dependem apenas da inserção da sonda no paciente. É necessária
uma equipe multidisciplinar capacitada (médico, nutricionista,
enfermeiro, fonoaudiólogo, assistente social, farmacêutico),
anuência e colaboração do paciente e cuidador e uma gestão de
insumos bem articulada. A elaboração de protocolos e linha de
cuidados, além de educação permanente e práticas para estimular
o trabalho em equipe contribui para a gestão em saúde, além de
possibilitar o monitoramento e avaliação dos serviços e evita
processos e judicialização que trazem oneração aos gestores e
sofrimento para as famílias.
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RESUMO

Os projetos de extensão são de grande valia para os discentes onde
os mesmos conseguem enxergar a realidade da atividade e da profissão
escolhida de forma prática e dinâmica interagindo com o ambiente
externo praticado educação em saúde e fornecendo o conhecimento
adquirido para a sociedade, atingindo desta forma o publico alvo e
despertando nos mesmos um censo critico sobre o assunto abordado e
desta forma incentivando a procura de ajuda se necessário.

Palavras chave: Educação em Saúde. Enfermagem. Ensino
Superior. Planejamento em Saúde. Saúde Pública.
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ABSTRACT

Extension projects are of great value to students where they can
see the reality of the chosen activity and profession in a practical
and dynamic way interacting with the external environment practiced
in health education and providing the knowledge acquired to society,
thus achieving the target audience and awakening in them a critical
census on the subject addressed and thus encouraging the search
for help if necessary.

Keywords: Health Education. Nursing. Health Planning. Higher
Education. Public Health.

1. INTRODUÇÃO

O colapso das ações de assistência e promoção à saúde de forma
eficaz, bem como dificuldades na formação de profissionais da saúde
levou a reflexão sobre o modelo de saúde no Brasil no âmbito da
formação de recursos humanos que irão atuar dentro desse sistema
de saúde. (MARANHÃO, 2003).

Com a implantação do SUS, melhorias por meio de leis, diálogo
entre a gestão e os profissionais de saúde e a comunidade, levaram
a mudanças no processo formativo dos profissionais de saúde
incluindo também a Enfermagem.

Deste modo percebeu-se então a necessidade de uma mudança
curricular para atender as demandas do SUS e garantir a participação
popular. Isso acarretou novas propostas de elaboração dos projetos
políticos pedagógicos das IES. (SOUZA et al., 2006).

As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs do curso de
Enfermagem ressaltam que o profissional egresso deve ter uma
formação generalista, humanista e crítica-reflexiva, bem como ser
um profissional.

Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença
mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região
de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus
determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser
humano. (BRASIL, 2001, p 1).
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As universidades são então consideradas lócus profícuo para
formação de profissionais que tenham capacidade de atuar de forma
crítica e reflexiva sabendo como intervir nas demandas do cotidiano.
Mas para que o aluno aprenda também o docente deve superar as
dificuldades encontradas no processo ensino e aprendizagem
conforme referem Araújo, Batista, Gerab (2011). Eles ressaltam que
há resistência de alguns profissionais frente às mudanças do processo
ensino aprendizagem.

Jonh Adair descreveu em seu livro “The art of creative thinking
: how to develop your powers of innovation and creativit” (1990)
que devemos “pensar fora da caixa”, ou seja, não ficar limitados
em certas situações.

Avaliando a proposta de formação e a missão da Faculdade de
Ensino Superior e Formação Integral (FAEF) de Garça, em consonância
com as diretrizes curriculares do curso de enfermagem verifica-se a
preocupação desta instituição com a realização de ações voltadas a
comunidade. Deste modo instituição incentiva e proporciona a
aprendizagem de conteúdos e práticas para a formação de seus
discentes.

O Núcleo de Extensão e Ação Comunitária – NEACO tem como
competências o planejamento, coordenação, dinamização execução
e, ou, supervisão de todas as atividades relacionadas com a prática
de atividades de extensão realizadas pela FAEF, e promove o
estabelecimento de parcerias com outros serviços almejando a
formação profissional e benefícios para comunidade (FAEF, 2020).

Aproveitando-se dessa oportunidade de atuação em cenários
diferentes da sala de aula o curso de enfermagem tem elaborado
várias propostas de projetos de extensão ressaltando a magnitude
da educação em saúde como prática inerente dos profissionais de
enfermagem.

A disciplina de enfermagem em saúde coletiva 4 que é oferecida
no segundo semestre do terceiro ano do curso de enfermagem esteve
vinculada a um projeto de extensão chamado Projeto “Fora da
Caixa”: Enfermagem para a comunidade realizado em parceria com
uma casa de apoio que acolhe famílias e crianças portadoras de
câncer e homeopatias de um município do interior paulista. A proposta
foi identificar demandas de educação em saúde, que poderiam ser
“supridas” por meio de ações educativas desenvolvidas pelos alunos
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do 3º ano do curso de enfermagem em diferentes datas durante a
disciplina.

As ações educativas por eles planejadas foram implementadas e
avaliadas pelo docente e a casa de apoio. Portanto a disciplina
almejou contribuir com a formação de um profissional que amplie
seu olhar, seja estimulado a realizar um raciocínio epidemiológico
para elaboração de planejamento, implementação e avaliação de
ações de saúde no âmbito da saúde pública, relacionando os
fundamentos de enfermagem, da epidemiologia e da vigilância em
saúde de maneira a integrar com as diferentes áreas de concentração.

OBJETIVO

Descrever como foi a experiência da realização de um projeto
de extensão  em uma casa de apoio com familiar de crianças
portadoras de câncer e hemopatias durante uma disciplina obrigatória
do curso de enfermagem correlacionado a teoria com a prática da
elaboração de ações educativas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Este estudo se trata de um relato de experiência. Seu início se
deu no mês de agosto 2019 envolvendo alunos do 6º termo do curso
de enfermagem que cursavam a disciplina de enfermagem em saúde
coletiva 4. O local escolhido para o desenvolvimento dessas ações foi
uma casa de apoio às crianças em tratamento de doenças oncológicas
e outras doenças hematológicas em um município do interior paulista.

Inicialmente a docente da disciplina e o coordenador do curso
de enfermagem da FAEF realizaram uma reunião com a direção da
casa de apoio estabelecendo como seriam trabalhados os temas
escolhidos pela entidade para a realização das ações educativa pelos
alunos. Voluntárias e as mães das crianças seriam convidadas a
participar destes momentos.

A docente então realizou uma primeira visita com toda a classe
no dia 06/08/2019, sendo esta importante para que os alunos e os
membros do GACCH tivessem um primeiro contato.
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Em sala de aula foi realizado a divisão dos alunos em cinco grupos
e as datas das ações educativas na casa de apoio. Foram elencados
cinco temas pela direção da casa de apoio sendo eles: higiene pessoal,
Papanicolau, câncer de mama, vacina e IST.

Antes dos alunos planejarem e desenvolverem a ação
educativa na instituição, cada grupo apresentou em forma de
seminário em sala de aula para toda a turma do 6 ª termo o
conteúdo planejado sobre o seu respectivo tema, tendo a
possibilidade de receber sugestões da docente e dos demais
alunos para aprimorar do conteúdo, a estratégia de ensino, os
materiais e o instrumento de avaliação. Todos os demais alunos
da sala poderiam auxiliar na construção e na avaliação das ações.
Somente depois disso eles foram a campo para implementar o
que foi elaborado previamente. Todos os grupos também
elaboraram uma forma de avaliação para dar uma devolutiva da
atividade desenvolvida. Os grupos aconteceram durante cinco
terças feiras das 14 às 16 horas durante um grupo de artesanato
com as mães das crianças.

2.2 Resultados e discussão

Pode-se perceber que durante as ações educativas foram
produzidos diferentes materiais para discussão dos conteúdos. Para
os discentes foi um grande desafio, pois foi o primeiro contato com
famílias reais que enfrentavam uma fase difícil em suas vidas.
Famílias essas que se abrigavam temporariamente na instituição para
que crianças tivessem a oportunidade de realizar tratamentos de
câncer e outras homeopatias.

Houve algumas dificuldades no início por parte dos alunos devido
ao contato com casos reais, porém essas dificuldades foram supridas
com a orientação dos docentes sobre a maneira correta de criar
vínculos com essas famílias, e poder orientá-los e ajudá-los da melhor
forma, construindo assim, um bom trabalho.

Verificou-se que os alunos tiveram a oportunidade de exercitar
na prática os conteúdos que tiveram em sala de aula, exercitando
assim algumas técnicas e procedimentos específicos da enfermagem
em saúde coletiva, e o desenvolvimento de algumas virtudes e
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qualidades para o crescimento pessoal, além de outros valores, como:
aprender a ouvir e ter empatia pela dor do próximo.

Também foi visto que o trabalho em pequenos grupos estimulou
os alunos a ter maior interação entre eles para elaboração do
planejamento das ações, responsabilidade com prazos e com as
pessoas envolvidas na instituição. Observa-se que houve um
comprometimento dos alunos com prazos e ações pactuadas.

 Em relação aos participantes da instituição notou-se um bom
aproveitamento e aprovação por meio das avaliações realizadas
pelos alunos ao final de cada encontro. Foi solicitado também que
o projeto e a parceria com o curso de Enfermagem da FAEF fosse
continuo abordando outras temáticas que seriam elencadas pelas
próprias participantes.

Já em relação a docente e a coordenação do curso pode ser
verificado que houve êxito em utilizar novas estratégias de ensino
aprendizagem para corroborar com o desenvolvimento profissional
e humano dos alunos de enfermagem e que buscar parcerias na
comunidade também fortalece vínculos e auxilia na divulgação da
ações da Faculdade FAEF no processo formativo e em projetos de
extensão voltados para comunidade.

3. CONCLUSÃO

O presente projeto teve uma considerável cooperação na
formação dos discentes de enfermagem, pois os tirou de sua “zona
de conforto” e os fez colocar em prática todo o aprendizado em sala
de aula. Projetos como esse cooperam na formação de melhores
enfermeiros, criando-nos mesmo a capacidade de ter empatia com
o próximo, ser mais humanos, aprender a ouvir seu paciente e tratar
o seu biopsicossocial. Além disso, permite o raciocínio clínico
reflexivo, trabalho em grupo, relação entre teoria e prática conforme
descrito nas diretrizes curriculares nacionais, buscando nesse caso
especificamente, promover conhecimento para planejamento,
implementação e avaliação de ações educativas no âmbito coletivo.
Tem-se a intenção de dar continuidade deste projeto vinculado a
disciplina de enfermagem em saúde coletiva IV, em parceria com
essa instituição.
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Deste modo observa-se que ações como este projeto vinculado
ao curso de enfermagem se torna profícuo para a formação dos
enfermeiros, uma vez que visa contribuir na assistência a comunidade
bem como estabelecer novos espaços para aprendizagem.

Sendo assim se torna importante descrever, analisar e avaliar
por meio de outros projetos constantemente tudo o que vem sendo
feito pelos docentes e coordenação do referido curso e os impactos
das ações na formação de seus discentes.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: O aumento do uso de cigarro tradicional entre a
população é muito preocupante e vem causando sérios problemas
respiratórios. OBJETIVO: Relatar a DPOC como um problema
respiratório causado pelo tabaco. MÉTODO: Trata-se de uma revisão
da literatura científica, publicada entre 2016 a 2019, no banco de
dados eletrônicos da Scientific Eletronic Library Online. Foram
encontrados dez artigos, sendo que após leitura do resumo, cinco
foram excluídos. RESULTADO: Observou-se que o causador da DPOC
é o uso do tabagismo, independente se o usuário for ativo ou passivo.
CONCLUSÃO: Conclui-se, que o uso do tabaco causa sérios problemas
respiratórios, onde pode levar muitas vidas a óbito.

Palavras Chaves: Tabagismo; Doenças Respiratórias; DPOC.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Smoking is considered a public health problem
and who has been causing serious respiratory problems. OBJECTIVE:
To report COPD as a respiratory problem caused by tobacco. METHOD:
This is a review of the scientific literature, published between 2016
and 2019, in the electronic database of the Scientific Eletronic Library
Online. Ten articles were found, and after reading the abstract, five
were excluded. RESULT: It was observed that the cause of COPD is
the use of smoking, regardless of whether the user is active or passive.
CONCLUSION: Active or passive smokers are unaware of the risk they
are exposed to using tobacco.

Key words: Smoking; Respiratory diseases; COPD.

1. INTRODUÇÃO

Os dependentes do tabaco têm sofrido muito, pois o cigarro
tradicional vem causando sérios problemas respiratórios e levando
muitas pessoas a morte. Aqui no Brasil, ocorrem 156 mil mortes por
ano e no mundo, o uso de cigarro por pessoas de classe média baixa é
maior, assim ocorrem muitas doenças relacionadas ao uso dessa
substancia e o aumento de óbitos é cada vez maior (SALES et al, 2019).

Segundo a pesquisa, no período de 2005 a 2010 houve um aumento
das mortes por DPOC em 10%. A DPOC ele tem custado muito caro no
Sistema Único de Saúde, pois em 2011 ela foi responsável por um
custo de 103 milhões de reais, referente a 142.635 internações,
equivalente às internações por diabetes no país (BINDA, 2016).

A pessoa que é dependente do cigarro por muitos anos, ela pode
sofrer sérios danos de saúde, pois as substancias toxicas atingem
todo o organismo do ser humano, onde são diagnosticadas as doenças
respiratórias (GROSSI et al, 2017).

Segundo estudos pesquisados, aqueles que convivem com os
usuários de cigarro, se tornam fumantes passivos, assim correndo
grandes riscos de sofrer por doenças causadas pelo uso do tabaco. A
Doença Pulmonar Crônica Obstrutiva é uma doença que acontece no
trato respiratório e vem aumentando muito o número de diagnósticos
por essa doença (PISCIOTTA et al, 2018).
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DPOC acontece pelo uso do cigarro tradicional, é uma doença do
trato respiratório muito grave, onde o fluxo de ar é bloqueado e há
dificuldade para respirar (CALAZANS, FERREIRA, FLAVIA, 201?).

O objetivo desse estudo é falar e informar a população sobre a
DPOC, uma doença causada pelo uso do cigarro tradicional.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Materiais e Métodos

Realizada revisão da literatura cientifica. A pesquisa buscou
artigos publicados e indexados, entre 2016 e 2019, no banco de dados
eletrônicos da Scientific Eletronic Library Online, a partir dos
descritores “tabagismo”; “doenças respiratórias” e “DPOC”. Foram
encontrados quatorze artigos, sendo que após fichamento, seis foram
excluídos.

2.2 Resultados e discussão

Os dez artigos analisados, na presente revisão de literatura,
seguem na tabela abaixo:

Tabela – Apresentação dos artigos incluídos na revisão de literatura
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Há muitas substancias que contém no cigarro e entre elas estão
as cancerígenas, que fazem muitos pacientes sofrerem, diminuindo
a expectativa de vida.  Portanto, o consumidor tabagista pode sofrer
sérios danos em qualquer idade, sendo de forma ativa ou passiva
(GROSSI et al, 2017).

A fumaça e as substancias ingeridas, chegam rapidamente nos
pulmões, assim ocorrendo a perda da função respiratória e o
agravamento da situação (IGLESIAS, 2017).

É uma doença lenta e progressiva que compromete a saúde física
do indivíduo. Muitas das vezes, o paciente recorre ao médico quando
a doença já está avançada. No início o doente apresenta tosse com
expectoração e depois ocorre a falta de ar que vai se agravando e
comprometendo as atividades de vida diárias (PEREIRA, 2019).

O diagnóstico da DPOC, quanto mais cedo for, leva o atraso das
complicações da mesma, assim evitando a progressão desta doença.
E a gravidade varia de acordo com 4 estádios, sendo a sua gravidade
crescente do I para o IV estádio. O melhor prognóstico é no estádio
I ou II (FERNANDES, 2019).

Em relação ao tratamento farmacológico, terapias e mudança
no estilo de vida, é de grande importância, pois assim evitara a
progressão da doença (BINDA, 2016).

No entanto, o tratamento para a DPOC é baseado no seu
diagnostico, onde há características da doença (TEIXEIRA & NOGUEIRA
2019).
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Fonte: Google foto

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que, o desenvolvimento da DPOC, é muito grande na
população dependente e as que estão ao seu redor. Portanto, elas
correm sérios riscos de desenvolverem problemas de saúde
respiratórias (CALAZANS, FERREIRA, FLAVIA, 201?).

Espera-se informar a população sobre a grave doença causada
pelo uso do tabagismo, além de proporcionar ao leitor dados sobre o
uso do tabagismo (SALES et al, 2019).
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RESUMO

A formação do profissional de saúde deve atender as demandas
do SUS, e as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Enfermagem
descrevem a necessidade de correlação entre a teoria e a prática no
ensino superior. Este estudo descreve sobre uma atividade prática
durante uma disciplina obrigatória do curso de enfermagem sobre
curativos e desbridamentos de lesões. Verificou-se que aulas práticas
como esta corroboram para ampliar o conhecimento, a segurança,
desenvolver habilidades técnicas e destreza manual dos estudantes,
bem como estimula o trabalho em pequenos grupos, melhora a
comunicação e reflexão sobre o cenário real da prática da
enfermagem.

Palavras chave: cuidado de enfermagem; curativos; enfermagem;
ensino superior
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ABSTRACT

The training of health professionals must meet the demands of
the SUS, and the National Curricular Guidelines for the Nursing course
describe the need for a correlation between theory and practice in
higher education. This study describes a practical activity during a
mandatory discipline of the nursing course on wound dressings and
debridement. It was found that practical classes like this corroborate
to expand knowledge, safety, develop technical skills and manual
dexterity of students, as well as stimulate work in small groups,
improve communication and reflection on the real scenario of nursing
practice.

Keywords: nursing care; dressings; nursing; university education

1. INTRODUÇÃO

O colapso das ações eficazes de assistência e promoção a saúde,
bem como as dificuldades na formação de profissionais levaram a
reflexão sobre o modelo de saúde no Brasil no âmbito da formação de
recursos humanos para atuação dentro desse sistema (MARANHÃO, 2003).

As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs do curso de
Enfermagem ressaltam que o profissional egresso deve ter uma
formação generalista, humanista e crítica-reflexiva, bem como ser
um profissional

Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença
mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região
de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus
determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser
humano. (BRASIL, 2001, p 1).

As universidades são então consideradas lócus profícuos para
formação de profissionais que tenham capacidade de atuar de forma
crítica e reflexiva sabendo como intervir nas demandas do cotidiano.
Mas para que o aluno aprenda, o docente deve superar as dificuldades
encontradas no processo ensino e aprendizagem conforme referem
Araújo, Batista, Gerab (2011).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814      179

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

De acordo com Pacheco, Barbosa, Fernandes (2017), a teoria é a
forma como o conhecimento se apresenta em graus e especificidades,
com objetivo de explicar ou ilustrar ações práticas; enquanto a
prática é o estabelecimento da teoria pautada em ações concretas,
que podem ser modificadas e modificar as teorias a partir da reflexão
sistemática e científica dessas ações. Considerando esse contexto,
fica evidente que ambas se entrelaçam e que a desvinculação destas
fragiliza o processo de aprendizagem do sujeito.

Nesse sentido, podemos perceber que a formação do enfermeiro
deve acontecer de modo completo, contextualizando a teoria durante
todo o processo formativo, dialogando com entre si. Desse modo,
tal diálogo entre teoria-prática torna-se essencial à formação do
enfermeiro, cabendo à teoria propor boas respostas às perguntas
num cenário real. São essas experiências, advindas do contexto da
prática, instrumentos fundamentais que complementam a formação
(MOREIRA e FERREIRA, 2014).

Contudo, durante a prática podem emergir situações não
previstas na teoria, gerando momentos de aprendizagem que são
específicas do cenário. Assim, tal contexto se apresenta como uma
oportunidade para o estudante traçar pontos convergentes e
divergentes entre o que é ensinado na teoria e o que realmente
acontece na prática, tornando o processo essencialmente reflexivo
e crítico permitindo que o mesmo aprenda a partir das diferentes
formas de aproximação às situações reais (ANDRADE, 2005 apud
MOREIRA e FERREIRA, 2014).

Avaliando a proposta de formação e a missão da Faculdade de
Ensino Superior e Formação Integral (FAEF) de Garça, em consonância
com as diretrizes curriculares do curso de enfermagem verifica-se a
preocupação desta instituição atividades que levem os alunos a
refletir sobre a prática profissional (FAEF, 2020).

Em especifico na disciplina de Fundamentos de Enfermagem e
no Estágio Curricular observou-se a necessidade de tornar a pratica
mais próxima possível do real no ensino de alguns procedimentos de
enfermagem, pois para essas competências está previsto uma
transição do processo de ensino-aprendizagem das disciplinas
científicas básicas para prática profissional objetivando a
compreensão, reflexão, desenvolvimento de habilidades e raciocínio
crítico do cuidado, das ações e procedimentos de enfermagem ligada
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às necessidades humanas básicas e segurança do cliente de
enfermagem e do profissional.

O objetivo dessa pesquisa foi descrever como foi a experiência da
realização de uma atividade prática durante uma disciplina obrigatória
do curso de enfermagem sobre curativos e desbridamentos de lesões.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Participantes

O público alvo foram alunos do quarto termo do curso de
graduação em enfermagem da FAEF-Garça, totalizando
aproximadamente 25 alunos. Os alunos passaram, previamente, por
aula teórica a respeito da temática e, diante da necessidade implícita
de alinhar a teoria à prática, tal atividade foi agendada mantendo o
período de aula dos alunos a fim de garantir e possibilitar a
participação de todos. Foi inserida a técnica de desbridamento de
feridas como ferramenta atrativa e motivadora aos alunos.

Materiais

Para execução dessa atividade prática utilizou-se o espaço do
laboratório de anatomia da FAEF-Garça e foi organizada estações
práticas com materiais utilizados em pacientes com colostomia como:
bolsas, insumos utilizados para proteção da pele peri ostomia,
materiais de higiene e conforto para o paciente ostomizado.
Utilizamos também jogos de pinças (kit curativos), gaze, solução
fisiológica, ataduras de crepe, água destilada e micropore para
demonstração e execução pelos alunos de técnicas diversas de
curativo e pés de porco em quantidade suficiente para execução de
técnica de desbridamento mecânico.

2.1 Relato de caso

Desenvolvimento

A atividade constituiu-se com os alunos do quarto termo do curso
de enfermagem presentes no laboratório de anatomia durante a
disciplina de fundamentos de enfermagem. As professoras em
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primeiro momento apresentaram o conteúdo teórico, sobre a pele e
seus anexos, tipos de feridas e seus possíveis tratamentos através
de curativos e coberturas. Foram expostos aos alunos materiais
convencionais e tecnológicos utilizados para curativos, limpezas de
feridas, e as técnicas corretas para limpeza e equipamentos para
colostomia.

Após a teoria sobre pele tipos de feridas e curativos a aula foi
conduzida para o tratamento de lesões necróticas e desbridamento.
Os alunos foram divididos em grupos de dois ou três, e os materiais
como luvas de procedimento, jogo de pinças cirúrgicas, lâminas de
bisturi e uma peça de pé de porco foram disponibilizados sobre a
bancada.

Foi desenvolvido de modo prático pelos alunos as técnicas de
desbridamento mecânico (por meio de instrumentais como pinças e
bisturi) que envolveram as três técnicas: Técnica de Cover; Técnica
de Square e Técnica Slice. (COREN-RO, 2013)

Durante a realização das técnicas os alunos eram observados e
orientados pelas professoras, quanto a necessidade do profissional
enfermeiro ter total ciência de suas práticas, respeitando sempre o
limite de suas jurisdições, e a necessidade da busca pelo
aperfeiçoamento através de cursos e especializações, sempre visando
a segurança do paciente.

A aula foi baseada em nos fazer refletir sobre as atribuições do
enfermeiro, que engloba a prática de realização de curativos em
todos os tipos de feridas, e na execução de técnicas de
desbridamentos. (COFEN, 2018)

Conforme a avaliação dos alunos a atividade pratica os levou a
pensar sobre a necessidade de um olhar mais crítico,  bem como
conhecimentos científicos e técnicos para o desenvolvimento das
atribuições de um enfermeiro. Foi possível desenvolver na prática
técnicas que somente seriam desenvolvidas em campo de atuação,
onde o estresse do primeiro contato é maior, gerando mais dúvidas
e muita insegurança ao recém-formado. A experiência vivida os levou
a assimilar melhor a teoria com a prática, e os induziu a expandir o
olhar para situações que possivelmente irão ocorrer no futuro, além
de um entendimento mais completo e focado em aplicar o que
aprenderam em sala em suas rotinas profissionais.
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3. CONCLUSÃO

Foi possível verificar que aulas práticas como esta corroboram
para ampliar o conhecimento, a segurança, desenvolver habilidades
técnicas e destreza manual dos estudantes, bem como estimula o
trabalho em pequenos grupos, melhora a comunicação entre pares e
os leva a refletir sobre o cenário real da pratica da enfermagem.

Isso está em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais do
curso de Enfermagem e a FAEF proporciona aos docentes e alunos
momentos como esse que são importantes para o processo de ensino
aprendizagem.
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RESUMO

Introdução: O atendimento a pacientes com deficiência auditiva
é um desafio para os profissionais de saúde, pois esta deficiência
compromete em um dos fundamentos principais para a realização
do atendimento que é a comunicação, por isso será enfatizado a
necessidade de um atendimento  que preserve uma boa comunicação
e para isso é indispensável que os profissionais de saúde estejam
capacitados e habilitados em dialogar através do uso  de libras.
Objetivo: intuito de destacar a importância de profissionais
capacitados em Libras para prestarem um atendimento especializado
ao deficiente auditivo respeitando suas limitações e necessidades.
Método: Este trabalho trata-se de uma revisão narrativa da literatura
sobre a assistência ao deficiente auditivo no sistema de saúde público
brasileiro, com ênfase em Libras como um meio de comunicação
entre paciente e equipe de saúde muito efetiva já que esta é a
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linguagem oficial destes, afim de proporcionar uma assistência de
qualidade e adequada.

Palavras chave:Surdez; Pessoas com Deficiência; Linguagem de
Sinais; Barreiras de Comunicação; Atenção à Saúde; Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: Care for patients with hearing impairment is a
challenge for health professionals, as this impairment compromises
one of the main foundations for providing care that is communication,
so it will be emphasized the need for care that preserves good
communication and for this it is essential that health professionals
are trained and able to dialogue through the use of pounds. Objective:
To highlight the importance of trained professionals in Libras to
provide specialized care to the hearing impaired while respecting
their limitations and needs. Method: This paper is a literary review
on the assistance to the hearing impaired in the Brazilian public
health system, with emphasis on Libras as a very effective means of
communication between patient and health team as this is their
official language. in order to provide adequate and quality assistance.

Keywords: Deafness; Disabled people; Sign language;
Communication barriers; Health Care; Public health.

1. INTRODUÇÃO

A comunicação é elemento essencial para a assistência em saúde,
o profissional de saúde deve desenvolver habilidades para desenvolver
uma comunicação efetiva. O deficiente auditivo apresenta um
distúrbio neurológico sensorial que prejudica a capacidade de
comunicação oral. A assistência à esse paciente pode ser facilitada
quando o profissional de saúde tem domínio sobre a Linguagem de
Sinais (LS) (PAGLUICA; FIUZA; REBOUÇAS, 2007).

A Língua de Sinais (LS) configura-se no tipo de comunicação não-
verbal a qual é a principal forma de comunicação entre os deficientes
auditivos, representando uma cultura própria com características únicas,
sendo diferentes nos continenentes (CHAVEIRO; BARBOSA; PORTO, 2008).

O primeiro capítulo do decreto nº 5626, de 22 de dezembro de
2005 ( BRASIL, 2005), pronuncia que a pessoa com déficit auditivo é
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representado por perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências
de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz . Esse indivíduo comunica-se
com as pessoas através de suas experiências visuais, bem como uso
da Linguagem Brasileira de Sinais - Libras.

Segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística -IBGE, 9,8 milhões de brasileiros possuem
deficiência auditiva, o que representa 5,2% da população brasileira.
Deste total 2,6 milhões são surdos e 7,2 milhões apresentam grande
dificuldade para ouvir. (IBGE, 2010).

Por vários anos, no Brasil, os surdos viviam marginalizados e
uma transição na percepção da sociedade sobre a surdez, linguagem
por sinais é relatada por Monteiro (2006),  bem como a inclusão
social dos deficientes, sendo estas transformações relacionadas ao
estímulo do ensino de libras nas escolas (desde 1990 ) e a instituição
de associações que apoiam o movimento surdo no Brasil.

O capítulo VII do Decreto de Lei nº 5626, de 22 de dezembro de
2005 (BRASIL, 2005), que trata da garantia do direito à saúde das
pessoas surdas ou com deficiência auditiva, determina que, a partir
de 2006, que as instituições de saúde instrumentalize aos profissionais
da saúde desenvolverem  habilidades na comunicação através do
uso de Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS), para tradução e
interpretação (IANNI; PEREIRA,2009).

A atenção integral à saúde, destinada à pessoa com deficiência,
pressupõe uma assistência específica à sua condição, ou seja, serviços
estritamente ligados à sua deficiência, além de assistência a doenças
e agravos comuns a qualquer cidadão (BRASIL, 2008).

Este trabalho é uma revisão narrativa da literatura que tem como
objetivo destacar a importância de profissionais capacitados em
Libras para prestarem um atendimento especializado ao deficiente
auditivo respeitando suas limitações e necessidades.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Revisão de Literatura

A atenção à saúde da pessoa com deficiência no Brasil é
legitimada na Constituição de 1988, em seu artigo 23 designa ser
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competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a responsabilidade pelo cuidado à saúde e assistência
pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Define
deficiente as pessoas que apresentem algum impedimento físico,
mental ou sensorial associado às barreiras para a inclusão existentes
na sociedade, ou as que têm limitações que impossibilitam suas
participações plenas como cidadãos no meio em que vivem (VIANNA;
CAVANCANTI; ACIOLI, 2014).

Em 2012, foi criada uma Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, PORTARIA Nº 793,
DE 24 DE ABRIL DE 2012, que tem como objetivo ampliar o acesso e
qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, promover a
vinculação das pessoas com deficiência auditiva, garantir a
articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde
no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e
classificação de risco (BRASIL, 2012).

Estudo realizado em hospitais de Fortaleza em 2004, relata a
importância da comunicação entre os profissionais e pacientes com
déficit auditivo e constata que os investigados identificaram a
necessidade de desenvolverem habilidades para a comunicação por
sinais, pois consideram a troca de informações com esse paciente é
dificultada pelo inabilidade com a LS (PAGLUICA; FIUZA; REBOUÇAS,
2007).

Em  Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi realizada uma pesquisa
nos Postos de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, (
instituição pública federal integrada à atenção primária do
município), foi feita uma entrevista com 12 profissionais, com a
Coordenadora da Saúde Comunitária e a coordenação da assessoria
no atendimento a usuários com necessidades especiais, resultou o
relato dos profissionais que buscam diferentes ferramentas para
emissão da mensagem na tentative de obviar a dificuldade da
comunicação com os surdos, e manifestam desconforto e despreparo
para atender às necessidades dos portadores de surdez (TEDESCO;
JUNGES, 2013).

O atendimento à pessoa surda é um desafio para os profissionais
da saúde e para o próprio surdo. O uso da linguagem verbal precisa
ser substituído por outro recurso de comunicação, a LS. Sendo a
LIBRAS a língua pela qual o surdo se expressa, os profissionais da
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saúde, especialmente os que trabalham em centros especializados
na assistência à pessoa surda, necessitam estudá-la ou pelo menos
adquirir noções básicas da LS. (CHAVEIRO; BARBOSA; PORTO, 2008).

A qualidade da assistência é prejudicada pela falta de comunicação
eficiente. Os profissionais da saúde precisam conhecer as
particularidades culturais e linguísticas da comunidade surda, essas
habilidades facilitam as relações interpessoais e estabelecimento de
vínculo com o deficiente auditivo. Chaveiro, Barbosa e Porto (2008),
acreditam que a comunicação verbal utilizada pelos profissionais da
saúde não é suficiente para estabelecer o vínculo, sendo portanto,
ineficaz, podendo levar a erros no diagnóstico das doenças e no
tratamento, é imprescindível a oportunização pelas instituições
educacionais o aprendizado da LS aos futuros profissionais.

Com intuito de manter a comunicação com o deficiente auditivo,
os profissionais adotam diversas estratégias de comunicação: como
mímica; leitura labial e escrita. Britto e Samperiz (2010), concluem
que é essencial que os profissionais desenvolvam habilidades de
comunicação por sinais para a promoção de uma assistência
humanizada e inclusiva.

Silva (2006) concorda que a comunicação efetiva, por meio do
uso adequado das técnicas da comunicação interpessoal, é condição
imprescindível para que o profissional, especialmente o enfermeiro,
possa ajudar o paciente a atender suas necessidades em saúde.

Por sua vez, Freire, et.al. (2008) e Barbosa et al.
(2003) afirmaram que, frente ao entrave na interlocução existente
entre surdos e profissionais de saúde, é indispensável obter formas
alternativas de comunicação que garantam uma melhor qualidade
da assistência.

Há algum tempo, algumas lacunas entre a educação e a língua
de sinais brasileira tem sido preenchidas pelo empoderamento dos
surdos, no que tange à inclusão. Contudo, essas conquistas carecem
serem traduzas em ações que permitam aos surdos o acesso aos
saberes sistematizados por ouvintes. Por outro lado, os ouvintes
podem e precisam ter acesso aos saberes produzidos pelos surdos
(SOUZA; PORROZZI, 2009).

Segundo Rinaldo Correr (2003), o ambiente inclusivo ocorre a
partir do nascimento da pessoa com deficiente, acredita ainda, que
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a inserção deste na sociedade inicia-se principalmente com apoio
familiar.

O Decreto nº 5.626/05 tornou obrigatória a inclusão de Libras
nos currículos dos cursos de graduação em fonoaudiologia e nos que
formam professores, como as licenciaturas e a pedagogia. Além disso,
o MEC apoiou universidades a criarem o curso de graduação em Letras,
com licenciatura em Libras, mas os primeiros alunos só estarão
formados em quatro anos.

Uma solução a médio e longo prazos, seria a inclusão da LIBRAS
como disciplina obrigatória em todos os cursos da área de saúde,
visto que hoje, ela é ofertada apenas em alguns deles como disciplina
eletiva e não tem atraído a atenção dos alunos que,
compreensivelmente, sem informações profundas sobre sua
relevância, preocupam-se apenas com as disciplinas obrigatórias para
a conclusão de seus respectivos cursos (SOUZA; PORROZZI, 2009).

Em experiências relatadas de cidades que já oferecem tal
diferencial aos profissionais de saúde, constata-se a riqueza e
relevância não só no aspecto do relacionamento interpessoal, mas
também no aprimoramento da própria LIBRAS, pois a linguagem dos
sinais é um idioma em desenvolvimento, pronto para incorporar a
todo tempo novos verbetes que irão se traduzir em novos sinais ou
gestos, aumentando assim cada vez mais sua capacidade de
comunicação entre seus usuários (SOUZA; PORROZZI, 2009).

Embora seja um direito da pessoa surda ter acesso a serviços de
saúde de qualidade, estes são por muitas vezes, atendidos de maneira
incorreta e até mesmo são, em alguns casos, desrespeitados em sua
condição, pois há dificuldade na comunicação, já que os serviços de
saúde não possuem profissionais capacitados para um atendimento
de excelência a eles (SOUZA; PORROZZI, 2009).

3. CONCLUSÃO

A saúde pública no Brasil, em relação atendimento ao deficiente
auditivo possui uma carência em efetividade, embora seja um direito
garantido por lei. É muito relevante, tratar desse assunto para uma
inclusão social desses deficientes, haja visto que a comunicação é
essencial para promover uma assistência segura.
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Portanto implementar a Libras na base curricular de cursos da
àrea da saúde é um avanço e visa a garantia de uma assistência de
qualidade especializada voltada para eles, de maneira que sejam
respeitados, focando sobre a proteção social, efetivando a dignidade
que pode ser alcançada.
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RESUMO

O presente artigo apresenta e discute a importância da
abordagem da história da enfermagem para alunos de graduação
deste curso visto que o profissional egresso deve ter uma formação
generalista, humanista e crítica reflexiva por meio de conhecimento
científico. Dentro desse contexto, esse trabalho propõe se a á
apresentar a revisão de literatura como metodologia, concluindo
que se torna importante ressaltar tanto na graduação como na pós
graduação novas investigações e divulgações de fatos históricos da
profissão para alicerçar e valorizar as ações da enfermagem. Tem-
se a clareza de que as questões da temática não se esgotam nesta
pesquisa. Questionamentos mantem-se, abrindo novos olhares.

Palavras chave: enfermagem, ensino superior, história da
enfermagem.
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ABSTRACT

This presente article brings and discusses the approachment
importance to the nursing history for the nursing´s undergraduate
students, since the graduate professional must have a generalist,
humanist and reflexive critical training through scientific knowledge.
Within this context, this work proposes to present the literature
review as a methodology, concluding that it is important to highlight
both in undergraduate and graduate studies new investigations and
disclosures of historical facts of the profession to support and value
nursing actions. It is clear that the issues of the theme are not
exhausted in this research. Questions remain, and may have new
looks.

Keywords: nursing. university education. nursing history.

1. INTRODUÇÃO

O cuidado existe desde a pré história entre os seres humanos.
Contudo percebe-se que desde aquela época há uma tendência a ter
a mulher como responsável por esta ação. (OGUISSO, 2007).

Observa que o cuidado foi sendo aprimorado ao longo dos anos e
vários momentos da história colaboram para essa evolução como a
expansão do cristianismo e outras religiões, a ocorrência de guerras,
movimentos sociais e a evolução da ciência e de profissões
relacionadas ao cuidado ao próximo. Nesse contexto observa-se a
construção e a implantação de casas de cuidados e posteriormente
hospitais que inicialmente eram gerenciados por religiosos e/ou
militares. (OGUISSO, 2007).

Com a observação mais próxima em relação aos doentes e suas
doenças inicia-se cuidados mais estruturados para evitar contágio e
piora do quadro das pessoas. Destaca-se pessoas importantes como
São João de Deus, São Vicente, Luísa de Marilac, Theodor Flinder
envolvidos nesse cenário de cuidado voltado a saúde das pessoas
principalmente aquela mais vulneráveis. (OGUISSO, 2007).

Os envolvidos neste tipo de cuidado não tinham conhecimento
científico para tal, apenas tinham as virtudes e faziam o bem ao
próximo. Surge também a figura de uma mulher que se sobressai por
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suas ações relacionadas ao cuidado. Essa figura notória, chamada
Florence Nightingale, é considerada e reconhecida como pioneira
da enfermagem moderna, onde, por meio de um processo de
observações efetuadas em hospitais pela Europa começa a descrever
e tornar notória a reflexão das práticas até então destinadas ao
cuidado de doentes. Também foi cuidar dos soldados ingleses, feridos
durante a guerra da Crimeia e desenvolve então um trabalho exímio
com resultados brilhantes e significativos na recuperação da saúde
dos mesmos. É a responsável pelo desenvolvimento teoria
ambientalista, que sustenta os cuidados, voltado influencia do
ambiente sobre a recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos.
(OGUISSO, 2007).

A partir das publicações de sua teoria, há um marco, onde inicia-
se a enfermagem moderna, deixando então para trás, aquela relação
do cuidado com o aspecto divino, caracterizando então, a
enfermagem como arte e ciência, pois o cuidado não envolve somente
ações de caridade, mas sim, o saber fazer por meio de conhecimento
científico o que levou a formação e ao profissionalização da
enfermagem.

Atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs do curso
de Enfermagem ressaltam que o profissional egresso deve ter uma
formação generalista, humanista e crítica-reflexiva. (BRASIL, 2001).

De acordo com Pacheco; Barbosa e Fernandes (2017), a teoria é
a forma como o conhecimento se apresenta em graus e
especificidades, com objetivo de explicar ou ilustrar ações práticas;
enquanto a prática é o estabelecimento da teoria pautada em ações
concretas, que podem ser modificadas e modificar as teorias a partir
da reflexão sistemática e científica dessas ações.

Stewart e Dock (1977) referem que se torna importante dessa
forma que o discente do curso de enfermagem tenha o conhecimento
da história da enfermagem para compreender os reflexos das
dificuldades e conquistas da profissão na atualidade e ainda
complementam

Nenhuma ocupação pode ser compreendida inteligentemente sem ter sido
pelo menos em alguns de seus aspectos, analisada à luz da história e
interpretada sob o ponto de vista humano. A origem de muitas das atividades
da enfermagem, o espírito que animou as fundadoras da profissão e a longa
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luta em prol de um ideal, revelados pelo estudo do passado, tem avivado e
enobrecido as tarefas mais prosaicas, elucidado suas relações com outros
setores da atividade humana e inspirado os membros da profissão, despertando-
lhes a consciência de serem parte de um todo. (STEWART; DOCK, 1977, p.
82).

Deste modo este estudo tem por objetivo descrever por meio de
artigos científicos sobre a importância da abordagem da história da
enfermagem para alunos de graduação deste curso.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Realizada revisão de literatura nas bases de dados BDENF, LILACS
E SCIELO por meio dos descritores da saúde: História da enfermagem,
enfermagem, ensino superior. Foram considerados critérios de
inclusão artigos relacionados ao tema, disponíveis na integra e em
português nos últimos 10 anos. Foram excluídas teses e dissertações,
artigos em outros idiomas, não disponíveis na integra e que não
tivessem relação com o ensino desta disciplina durante a formação
de enfermeiros. Buscou-se analisar o ano de publicação, o tipo de
estudo e os principais resultados e conclusões dos estudos abordando
a importância da história da enfermagem durante a graduação.

2.2 Resultados e discussão

A partir da busca inicial foram identificados na BDENF 17 artigos
e após os critérios de inclusão e exclusão verificou-se que 13 não
tinham relação com o tema e dois não estavam disponíveis na integra.
deste modo foram selecionados somente 2 artigos como resultados.

Na base de dados da LILACS foram identificados 13 estudos e na
SCIELO somente seis. Porém em ambas as bases os artigos não tinham
relação com a temática da importância da disciplina de história da
enfermagem durante a graduação e abordavam a história da
implantação de algumas escolas de enfermagem no país. Oito não
estavam disponíveis na integra e um estava relacionado com a
implantação de pós graduação de enfermagem no país.
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Como resultados desta pesquisa somente os artigos de Taffner
et al (2019) e Santos et al (2014). As características de ambos seguem
descritas abaixo

Analisando o artigo de Taffner et al (2019) que obetiva
caracterizar a produção e divulgação científica de teses e dissertações
no que tange a história da Enfermagem, num viés bibliométrico de
estudo, e concluíram que a pesquisa em História da Enfermagem é
crescente no decorrer dos anos assim como a divulgação científica,
por meio de artigos. Ademais, os autores descrevem que

apesar da diversidade de temas abordados, fragmentos da história da profissão
ainda não receberam o olhar de acadêmicos e pesquisadores, e alguns temas
continuam na invisibilidade e aguardando novas pesquisas, como: a historicidade
dos Sindicatos de Enfermagem; o perfil dos professores dos cursos de nível
médio profissionalizante; a identidade profissional de técnicos de Enfermagem;
identidade e percepção de auxiliares de Enfermagem, entre outros. Sugere-
se, dada a falta de clareza dos conceitos básicos da metodologia de investigação
histórica utilizada pela Enfermagem na construção de teses e dissertações, aos
grupos de pesquisa já consolidados, que se mobilizem na produção de uma
obra literária abordando a Metodologia da Pesquisa em História da Enfermagem
para nortear futuras pesquisas. (TAFFNER et al, 2019, p. 8).

Já o estudo de Santos et al (2014) cujo o objetivo era conhecer
as transformações ocorridas no ensino em Enfermagem em sua fase
Moderna descrevendo como se deu a pratica informal para pratica
com base cientifica da enfermagem e sua consolidação por parte da
“graduação e pós graduação que possibilitam investigações ampliadas
e aprofundadas na área da saúde, de modo a oferecer um cuidado
qualificado” (SANTOS et al , 2014, p. 310)

Os autores concluem que

[...]Enquanto profissão que busca consolidar uma identidade, resgatando
experiências e contribuições por meio do contexto histórico-social em que se
desenvolveu, torna-se necessário que a categoria continue enfrentando os
desafios para o reconhecimento da mesma e para o desenvolvimento do ensino
e da pesquisa na área. Além do mais, novos estudos na ótica da História da
Enfermagem são necessários, uma vez que a base da formação da Enfermagem
precisa ser melhor compreendida para que cada vez mais possa se firmar
como profissão científica. (SANTOS et al, 2014, p. 318)

Borenstein e Padilha (200?), referem que o desenvolvimento da
Enfermagem e dos profissionais deve passar pelo conhecimento da
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história, pois as memorias contribuem com a profissão. Deste modo
destaca que há a necessidade de dar continuidade as investigações
históricas e divulgar esses resultados ressaltando o valor e a
importância da enfermagem ao longo da história do mundo.

Stewart e Dock (1977) descrevem no seu estudo que o profissional
que não conhece a história da enfermagem não tem o saber completo
de como atingimos o reconhecimento e o espaço da profissão
atualmente. Por isso reforça a importância de saber sobre o contexto
histórico dessa categoria para permitir que o futuro da profissão se
desenvolva de forma harmônica com sua missão histórica.

3. CONCLUSÃO

Apesar da busca por artigos sobre a história da enfermagem ter
como resultados poucos estudos, verifica-se que o conhecimento
sobre a história da profissionalização da enfermagem com enfoque
científico como fundamento das práticas de profissionais é essencial
para o entendimento do cenário e o espaço ocupado por essa
categoria na atualidade.

Desta forma se torna importante ressaltar tanto na graduação
como na pós graduação novas investigações e divulgações de fatos
históricos da profissão para alicerçar e valorizar as ações da
enfermagem.
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RESUMO

O profissional da saúde, atuante na assistência hospitalar está
submetido à exposição potencial aos agentes biológicos, tais como
vírus, fungos, bactérias, presentes nos fluídos corpóreos dos
pacientes. Os acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes,
acidente típico para esses profissionais, exercem relevância
considerável neste cenário, buscando compreender a
representatividade dos sentimentos e abalos construídos pela vivência
no ambiente de trabalho com profissionais que já sofreram estes
acidentes. Os principais fatores de risco neste trabalho são de
natureza física, tais como acidentes com perfurocortantes
contaminados, contágio com material biológico, lesões posturais e
de natureza psicossocial, estresse ocupacional, conflitos
interpessoais, entre outros.
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ABSTRACT

The health professional, working in hospital care, is subjected
to potential exposure to biological agents, such as viruses, fungi,
bacteria, present in patients’ body fluids. Accidents at work with
sharp materials, a typical accident for these professionals, have
considerable relevance in this scenario, seeking to understand the
representativeness of the feelings and upheavals built by the
experience in the work environment with professionals who have
already suffered these accidents.

The main risk factors in this work are of a physical nature, such
as accidents with contaminated sharps, contagion with biological
material, postural and psychosocial injuries, occupational stress,
interpersonal conflicts, among others

Keywords: Work Accidents, Biological Factors, Hospital Assistance
and Continuing Education.

1. INTRODUÇÃO

Ambientes hospitalares possuem condições insalubres, com
diferentes níveis e potenciais de riscos. Os índices de mortalidade
ocasionados por acidentes típicos de trabalho são mínimos no cenário
hospitalar, mas exercem forte representatividade social com os
envolvidos. A sensibilização dos profissionais através das ações de
Educação Continuada em pequenos grupos, nem sempre são efetivas
na adesão e comprometimento ao uso dos Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs) e vestimentas adequadas em cumprimento às
Normas Regulamentadoras da Secretaria de Trabalho do Ministério
da Economia, em especial as NR06 – Equipamento de Proteção
Individual e NR32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde. No ambiente hospitalar, não é percebida a necessidade e o
compromisso da efetiva empregabilidade de medidas preventivas
frente aos riscos de serem acometidos por acidentes biológicos. O
controle da exposição ocupacional a este risco é determinante para
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a saúde e a segurança do trabalhador, bem como ao paciente, pois
ambos podem sofrer danos reversíveis ou até irreversíveis à saúde.

Em um estudo qualitativo realizado com enfermeiros, observou-
se que esta exposição está relacionada a dimensões interpessoais
da configuração da equipe, além de aspectos de segurança no
trabalho, como a acessibilidade aos equipamentos de proteção
individual.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O presente trabalho se justifica em função da importância e
relevância do quão é o estado emocional do trabalhador da saúde.
Há uma grande exposição do trabalhador aos agentes biológicos e a
possíveis acidentes ou doenças ocupacionais, ao manipular e dar
assistência a pacientes com doenças infectocontagiosas, feridas
cirúrgicas, e outros fluídos corpóreos. Sabe-se, também, que no
ambiente hospitalar ocorre a exposição a diversos outros riscos.

Neste trabalho será abordado a exposição dos funcionários das
equipes de enfermagem na assistência direta ao paciente frente aos
acidentes com materiais perfurocortantes, buscando compreender
a representatividade dos sentimentos construídos pela vivência no
ambiente de trabalho com colaboradores que já foram expostos a
estes acidentes e seus desdobramentos.

Segundo Andrade, Silva e Netto (2015), entre os elementos
associados ao maior risco e vulnerabilidade no trabalho de
profissionais da saúde, estão os aspectos ligados a não adesão às
medidas de proteção e  ao uso inadequado dos equipamentos de
proteção individuais, além de sobrecarga e dos conflitos interpessoais
de trabalho.

Desta forma a partir do que foi exposto, observa-se que
desenvolver ferramentas de educação continuada nos aspectos de
segurança ocupacional é uma tarefa necessária.

É importante a realização de um trabalho que demonstre a
importância da adesão aos programas de segurança do trabalho,
onde a baixa adesão por parte dos funcionários pode trazer
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consequências e impactos consideráveis no ambiente de trabalho.

Este trabalho pode ser viabilizado por meio de ações educativas
em saúde e segurança, envolvendo material informativo e o debate
com grupos homogêneo de exposição para contribuir com a adesão
a utilização dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, bem
como a quebra de paradigmas quanto aos benefícios dos mesmos no
aspecto de prevenção ocupacional nas áreas assistenciais à saúde.

O método utilizado será a realização de entrevistas com os
profissionais das equipes de enfermagem em unidades hospitalares,
definindo uma mostra com itens de caracterização dos participantes
(sexo, idade, hospital, histórico de exposição a acidentes de trabalho,
etc) que lidam com o Risco Biológico. Tal pesquisa qualitativa
fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais (TRS), que
auxilia a compreensão da dinâmica profissional, seu contexto e os
aspectos inerentes à profissão, buscando compreender a percepção
dos colaboradores ante os riscos ocupacionais vivenciados em suas
atividades laborais e os impactos psicossociais nas notificações
decorrentes de acidentes biológicos dentro no ambiente hospitalar.

De acordo com Andrade, Melo e Nóbrega (2016), a Teoria das
Representações Sociais (TRS) permite avaliar o conhecimento
produzido nas vivências dos movimentos de grupos e indivíduos e as
transformações geradas pelo partilhar de saberes, e aprendizados,
produzindo o senso comum.

Configurações comunicativas e significativas são produzidas,
estabelecidas e influenciam as relações sociais. De acordo com Silva
et al (2017), o senso comum permite a compreensão da realidade
integrando os saberes empíricos reificado ao conhecimento científico
dos atores sociais.

Minayo (2013), afirma que ao contemplar o aspecto qualitativo do
objeto, é compreendido o significado das relações, dos processos e da
escuta qualificada. Utilizando assim procedimentos para interpretação
do conteúdo das mensagens, permitindo inferência de conhecimentos.
Pode assim,  descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos,
indo além das aparências do que está sendo comunicado.

Os critérios de inclusão para participação da pesquisa será
funcionários que lidam com materiais biológicos e com exposição a
materiais perfurocortantes e com índices significativos de exposição
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a agentes biológicos. Os participantes assinarão um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 1) para a realização da
pesquisa e coleta de dados semiestruturadas com profissionais das
equipes de enfermagem e com profissionais do apoio.

Para Gil, (1999), a entrevista produz uma interação social, com
diálogo assimétrico entre os participantes na coleta dos dados. Na
entrevista, as informações apresentam-se de forma densa,
consistente, detalhadas, permitindo a aproximação do entrevistado
e entrevistador.

Para a análise dos dados, a técnica de análise utilizada será a de
conteúdo, modalidade temática, onde, de acordo com Bardin (1977)
o conceito central é o tema que consiste em descobrir os núcleos de
sentido que compõem uma comunicação.

2.2 Resultados e discussão

- Elaborar um material importante em informações e que sirva
para auxiliar no trabalho de conscientização em relação à importância
da utilização dos meios de prevenção do acidente de trabalho, visando
mudar a realidade atual do ambiente laboral dos funcionários
assistenciais e respectivamente dos pacientes.

- Validar o material produzido para ser aplicado de forma eficaz
e para a redução dos índices de acidentes de trabalho, executando
atividade educativa junto aos funcionários, buscando seu bem estar
e a melhoria no ambiente de trabalho com reflexos nos cuidados e
rotinas de trabalho com os pacientes, analisando os principais
componentes de verificação, a ser definidos, bem como identificar
uma ferramenta estatística para análise desses dados.

- Refletir e relatar, sobre a importância da percepção dos
profissionais, no sentido de detectar a possibilidade de contaminação
e minimizar a exposição ao risco e que precisam se prevenir dos
riscos no ambiente de trabalho.

- Estabelecer ações de Educação Continuada, para que quando
há a vivência entre funcionários que sofreram acidentes com
materiais biológicos se possibilite uma comunicação constituinte e
constitutiva de realidades partilhadas e fortalecimento da relação
prol do grupo de funcionários e do paciente.
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ANEXOS

Anexo 1
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

RESOLUÇÃO N° 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

Título: O Impacto dos Acidentes de trabalho por Agentes Biológicos na Assistência
Hospitalar

Pesquisador: Victor Nunes Cavalcanti e Camila Capellini Moris Cavalcanti

Prezado (a) Sr (a), estamos realizando pesquisa para coleta de dados e
informações com o objetivo de elaborar um material para educação continuada e
promover aprendizado entre grupos de profissionais em hospitais de Marília.
Para isso, solicitamos sua participação na presente pesquisa, onde o Sr(a) deverá
responder algumas questões referentes a saúde e segurança do trabalho. Esclarecemos
que a decisão de participar ou não é pessoal e será totalmente respeitada. A
participação na pesquisa não irá gerar despesas e riscos ao voluntário. As suas
informações serão tratadas com absoluto sigilo.

Estaremos a sua disposição para os esclarecimentos e orientações sempre
que o Sr (a) necessitar. Garantimos, ainda, que os procedimentos da pesquisa não
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implicam em riscos ou desconfortos e, caso sinta desconfortável poderá interromper
sua participação a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer penalidade ou
prejuízo ao tratamento, nem represálias de qualquer natureza.

Eu, __________________________________, RG______________________,
concordo em participar da pesquisa para coleta de dados e informações: “Elaborar
um material para educação continuada e promover aprendizado entre grupos de
profissionais” como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador,
Victor Nunes Cavalcanti, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Recebi uma
cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Marília/SP, _______ de __________________________ de __________.

_________________________ _________________________
Participante da Pesquisa Pesquisador Principal

Victor Nunes Cavalcanti
RG: 34.062.152-7
CREA/SP 5062269130
Cel: (14) 98115-2379
victorcavalcanti@bol.com.br
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RESUMO

A vacina tem como objetivo promover a saúde e prevenir doenças.
Porém, por ser constituída de proteínas, parte de vírus e bactérias
inativas ou atenuadas para que o organismo produza anticorpos, seu
uso ainda pode trazer efeitos colaterais e contraindicações. Com os
movimentos antivacinais, a cobertura vacinal no mundo caiu
significativamente trazendo à tona muitas doenças que estavam
consideradas como erradicadas. O objetivo deste estudo foi realizar
um breve levantamento bibliográfico sobre os obstáculos vacinais.
Foram encontrados 03 artigos e concluiu-se que a mídia pode ter
grande influência hesitação vacinal.
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Palavras chaves:  Vacinação, Recusa Vacinal, Movimento contra
Vacinação

ABSTRACT

The vaccine aims to promote health and prevent disease.
However, because it consists of proteins, part of inactive or
attenuated viruses and bacteria for the body to produce antibodies,
its use can still bring side effects and contraindications. With anti-
vaccine movements, vaccination coverage in the world has dropped
significantly, bringing to the surface many diseases that were
eradicated. The aim of this study was to conduct a brief bibliographic
survey on vaccine obstacles. Three articles were found, and it was
concluded that the media may have a great influence on vaccine
hesitation.

Key Words: Vaccination, Vaccination Refusal, Anti-Vaccination
Movement.

1. INTRODUÇÃO

As vacinas são “compostos biológicos que desencadeiam respostas
imunológicas no organismo com a finalidade de estimular a produção
de anticorpos que gerarão respostas aos agentes infecciosos caso o
indivíduo tenha contato”. (BRASIL, 2017, p.1).

O contexto histórico mostra que os traços iniciais do uso da vacina
e a introdução de vírus atenuados no corpo humano estão todos
relacionados à luta da China contra a varíola no século X, porém
eles esmagavam a pele do ferimento causado pela doença e
borrifaram o pó no rosto das pessoas com o vírus morto. Atualmente
as vacinas são constituídas por agentes semelhantes aos causadores
das doenças, como por exemplo, toxinas, partes de vírus ou bactérias
de forma inativada (morto) ou atenuada (enfraquecido). (FUNDAÇÃO
OSVALDO CRUZ, 2016).

Assim como qualquer medicamento, as vacinas podem apresentar
reações e podem ter algumas contraindicações em casos específicos,
que podem ser esclarecidas pelos profissionais de saúde das unidades
básicas. Contudo, os benefícios das vacinas são bem maiores para o
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indivíduo e para a coletividade. (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2016).

Mesmo com a erradicação de várias doenças, como a poliomielite,
toda as crianças brasileiras devem ser vacinadas pois, a erradicação
não ocorreu em todo mundo. Devido a isso e a globalização é
importante se discutir a vacinação na atualidade, de modo a
evitarmos o ressurgimento de muitas doenças. Um exemplo disso
são os casos recentes do sarampo (MEDEIROS, 2020).

Desta forma, o Ministério da Saúde incentiva a vacinação de
crianças, jovens, adultos e idosos, disponibilizando uma vasta gama
de vacina. Elas são a forma mais segura de prevenção. Contudo
observa-se que muitas vacinas não atingem a cobertura vacinal
desejada no país.

Os movimentos antivacinas são tão antigos quanto à vacina, nesse
caso é algo justificável, pois, tudo o que é novo, existe certa
resistência por não saber ao certo se vai funcionar. Mesmo com a
erradicação de muitas doenças, muitas pessoas não creem no êxito
da vacina e em seus benefícios para saúde. (CAMARGO JUNIOR, 2020).
Recentemente o movimento antivacina é considerado pela
Organização mundial de saúde (OMS) um entre os dez maiores riscos
à saúde global. (BERNARDO,2019)

Segundo Bernardo (2019) e Camargo Junior (2020) os motivos
para não vacinar são a falta de tempo dos pais para vacinarem os
filhos; motivos religiosos; falta de confiança nas vacinas e dúvidas
de sua eficácia; preocupações com efeitos adversos.

Deste modo este estudo tem como objetivo descrever por meio
de artigos científicos os principais obstáculos para a vacinação no
país devido o movimento contra vacinação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Estudo de revisão da literatura realizado nas BVS por meio dos
descritores da saúde: Vacinação, recusa vacinal, movimento contra
vacinação. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos
publicados nos últimos cinco anos, em português, disponíveis na
integra que tivessem relação com o tema. Foram excluídos da
seleção, artigos em outros idiomas, teses e dissertações, produções
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que não estivessem disponíveis integralmente para leitura. Após a
seleção buscou-se analisar a data da publicação, seus principais
resultados e conclusões sobre as possíveis causa para resistência as
vacinas com a consequente baixa de cobertura vacinal no país.

2.2 Resultados e discussão

Foram localizados seis artigos na BVS com os descritores, contudo
após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados
somente três artigos para análise desse estudo. Estes são
apresentados no Quadro 1.

Quadro 1- Artigos selecionados na BVS nos últimos cinco anos sobre os principais
obstáculos para a vacinação no país devido o movimento contra vacinação

Fonte: autoria própria
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Ao analisar os 3 artigos selecionados para esse estudo foi possível
verificar que a mídia influencia muito fortalecendo crenças negativas
em relação a vacinação (VASCONCELLOS- SILVA; CASTIEL; GRIEP, 2015).
Os autores ainda descrevem sobre a relação do autismo com a
vacinação, fato esse sem fundamentação teórica que vem se
disseminando pela mídia.

A popularização da internet e das redes sociais virtuais como fonte de consumo
de informações sobre saúde, segue em paralelo à sua expansão como recurso
para publicação de discursos e verdades de múltiplas e, não raro, dissonantes
versões e origens. Para uma sociedade culturalmente estruturada sob a sombra
de riscos que se multiplicam, sobretudo pela exposição dos canais midiáticos,
a exigência por decisões reflexivas de todos a todo momento e acerca de
todos os pormenores da vida cotidiana se dá sob condições nas quais descrédito
e crença se alternam ao sabor dos apelos mais enfáticos, reflexivos ou não.
Sob a ameaça da vitalidade de seus entes queridos, alguns pais são pressionados
constantemente pela ansiedade que se expressa na busca incessante por
informações e protetores contra males que se multiplicam ubiquamente.
(VASCONCELLOS-SILVA; CASTIEL; GRIEP,  2015, p. 612).

Sato (2018) também descreve que a mídia influencia na hesitação
em vacinal, porém paralelamente aponta essa mesma mídia para
favorecer e multiplicar informações para diminuir a recusa vacinal
e concluem que as consequências da não vacinação trarão impactos
negativos para a saúde das pessoas em todo mundo.

Assim como esses dois estudos descritos o estudo Pinto Junior
2019 corrobora com a questão do impacto da mídia sobre o
movimento antivacina principalmente por meio de sites e redes
sociais. Por isso esse autor conclui em seu estudo que há uma grande
preocupação de como impedir a divulgação de informações sem ferir
o direito da livre expressão das pessoas porém considera importante
a divulgação de informações sobre o benefício das vacinal para
controle das doenças imunopreviníveis no mundo.

Beltrão et al (2020) realizaram um estudo para analisar a
literatura sobre o movimento antivacinação e fazer as possíveis
relações com os dados epidemiológicos da cobertura vacinal brasileira
e verificaram uma diminuição da cobertura vacinal desde 2016 de
todas as vacinas ofertadas pelo PNI. Também corroboram com a ideia
da influência das mídias digitais para o fortalecimento deste
movimento no país. Deste modo eles concluem que devem ser feitas
algumas estratégias para a vacinação como
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 [...] “estratégias que impactem a comunidades em sua nova forma de
comunicar, incentivando a vacinação e transmitindo veracidade, de forma
acessível, rápida e honesta.[...]visando minimizar os efeitos das notícias
pregadas pelo movimento antivacina” (BELTRÃO, et al., 2020, p.8)

3. CONCLUSÃO

Observa-se por meio desta breve pesquisa que os movimento
antivacinas tem ganhado força no mundo principalmente por meio
de mídias como internet e redes sociais. Tal fato desencadeia uma
hesitação vacinal que reflete na baixa cobertura de vacinas
impactando na condição epidemiológica mundial. Doenças até então
erradicadas voltam a surgir e preocupam autoridades de saúde.

Frente a isso se torna necessário utilizar a mesma mídia como
meio educativo e para conscientização de pais e responsáveis sobre
a importância da vacinação para proporcionar a saúde individual e
coletiva.
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RESUMO

A doença crônica na infância é marcada, por sucessivas
internações e grande demanda de cuidados. Esses cuidados
interferem de forma abrangente e significativa na vida da mãe, que
passa a se organizar em torno das necessidades do filho. O objetivo
foi compreender os sentimentos das mulheres mães no processo de
cuidar do filho portador de doença crônica. Buscando conhecer a
realidade das mães cuidadoras de crianças com doença crônica
possibilita a compreensão das dificuldades que estas famílias
vivenciam. A capacitação dos profissionais de saúde mostra-se
fundamental no sentido de tornarem-se mais sensibilizados e
preparados para cuidar destas famílias.

Palavras chave: Doença crônica na Infância. Estratégias de
Cuidados. Saúde da Criança. Mães Cuidadoras. Sentimentos.
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ABSTRACT

Chronic illness in childhood is marked by successive
hospitalizations and great demand for care. Such care interferes in
a comprehensive and significant way in the mother’s life, which starts
to organize around the child’s needs. The objective was to understand
the perception of women mothers in the process of caring for their
child with a chronic disease. Seeking to get to know the reality of
mothers who care for children with chronic illness enables the
understanding of the feelings and difficulties that these families
experience. The training of health professionals is essential in order
to become more aware and prepared to care for these families.

Keywords: Childhood chronic disease. Care Strategies. Child
Health. Caring Mothers. Feelings.

1. INTRODUÇÃO

As condições crônicas de saúde consistem em problemas que
demandam tratamento contínuo, de longa duração, exigindo cuidados
permanentes (OMS; 2003).

As doenças crônicas na infância caracterizam-se por serem de longa
duração, gerando a impossibilidade de cura e necessitando de tratamentos
extensos (ANDRADE; VIEIRA; DUPAS, 2011). Estas apresentam um curso
longo, com duração de mais de três meses em um ano ou que necessite
de mais de um mês de hospitalização (BARROS, 2003).

Definem-se como doenças crônicas, as doenças cardiovasculares
(cerebrovasculares e isquêmicas), as neoplasias, as doenças
respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Inclui ainda doenças, que
contribuem para o sofrimento do indivíduo, da família e da sociedade.
Tais como as desordens mentais e neurológicas, as doenças bucais,
ósseas e articulares. Considera-se que todas elas requerem contínua
atenção e esforços de políticas públicas e de pessoas no geral
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).

A inquietação em relação à doença crônica na infância surgiu
por identificarmos na prática hospitalar as sucessivas internações, o
tempo de hospitalização e a demanda de cuidados. Observa-se ainda
que esses cuidados interferem de forma abrangente e significativa
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na vida dos cuidadores, principalmente na da mãe, que passa
organizar sua vida em torno das necessidades do filho.

Entende-se família como um sistema, que contém atribuições e
relações, que possui característ icas próprias, que a dist inguem de
outras. A família tem um papel importante quando vivencia a doença
crônica. Confere a elas o modo de interpretar e conviver com a
doença. É a família que influencia os sentimentos que a doença
desperta (CHAREPE; FIGUEIREDO; VIEIRA, 2011).

A família, frente à condição crônica, sofre uma alteração na sua
dinâmica familiar, que at inge todos seus membros, por conta da
necessidade de repetidas visitas ao serviço de saúde, do uso de
medicamentos, cuidados específicos e reinternações hospitalares.
Essa desorganização t rás ruptura dos laços familiares, j untamente
com sentimentos de incerteza, ameaça, sensação de descontrole da
situação vivenciada (MOURA et  al., 2010), bem como momentos de
descrença, culpa e medo da doença (SILVA, et al., 2011).

Em função desse novo contexto, que envolve mudanças na rot ina
familiar é necessária atenção em tempo integral dos cuidadores e a
socialização da criança com a doença, sendo assim, surge uma fase
de adaptações (ANDRADE; VIEIRA; DUPAS, 2011).

Dentro do grupo familiar, a figura materna é a mais envolvida no
cuidado ao filho. A mãe assume a rot ina dos cuidados, das visitas ao
médico, das internações, das medicações e de cuidados domiciliares
como alimentação e higiene. Dessa forma, o cuidador passa a viver
em função do filho, estando suas ações voltadas primeiramente às
necessidades da criança (SILVA et al., 2011). Frente a essa situação, a
mãe cuidadora, tem maior probabilidade de desenvolver problemas
emocionais e físicos, apresentar isolamento social, revolta e desejo
que o pai seja mais ativo no cuidado do filho (DELVAN; STUHLER, 2008).

O suporte emocional dos pais frente à doença do filho é de
fundamental importância, pois a maneira como estes lidam com a
condição crônica determina as informações que a criança terá acerca
da doença, podendo desta forma amenizar os efeitos negativos e
facilitar o convívio social (DELVAN; STHULER, 2008).

É necessária a busca de estratégias que visem reestabelecer o
equilíbrio na organização de vida destas mães cuidadoras, bem como
para o cuidado destas crianças. A enfermagem se destaca nesse
processo,  pois cabe a ela auxi l iá-los na compreensão e no
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enfrentamento da doença, estabelecendo meios para facilitar o
processo de tratamento e dessa maneira a criação de uma relação
de confiabilidade (ARAÚJO et al., 2009).

Este estudo mostrou-se oportuno pela escassez de pesquisas sobre
esta temática e pela importância da família no processo de cuidado
à criança e traz como objetivo a compreensão e identificação dos
sentimento das mulheres mães no processo de cuidar do filho portador
de doença crônica e das estratégias utilizadas por elas no processo
de cuidar do filho portador de doença crônica.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, cujo
percurso e instrumental mostraram-se apropriados para abordar o
objeto em questão. Este artigo é oriundo de um TCC, aprovado pelo
comitê de ética, sob n° 500.101.

 Foi realizado na Unidade de Produção do Cuidado Pediátrico do
Hospital das Clínicas II – Unidade Materno Infantil em Marília/SP. Os
sujeitos participantes foram três mulheres mães acompanhantes de
crianças portadoras de doença crônica hospitalizadas nessa unidade,
a partir do entendimento e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).

A coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento que
contém dados da identificação materna, gravidez, parto e dados da
criança, e após, realizado a entrevista semiestruturada.

Para análise dos dados obtidos, utilizou-se a técnica de análise
de conteúdo na modalidade temática proposta por Minayo (2006),
que consiste em identificar os núcleos de sentido que compõem as
falas, onde a presença ou frequência destes temas denotam
relevância para o objeto analisado.

2.2 Resultados e discussão

Através da análise de conteúdo das falas das mães cuidadoras,
foram identificadas as seguintes categorias temáticas: sofrendo
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mudanças com o adoecimento do filho; enfrentando a nova situação;
as dificuldades das mães para a realização dos cuidados;
espiritualidade; uma vida em função do filho; incerteza do futuro,
vivendo o hoje e a experiência da doença.

Com o surgimento da doença crônica, a família passa por um
período de choque, pois se depara com uma nova condição de vida,
que gera frustrações, dúvidas, medos e incertezas, abalando toda a
dinâmica e estrutura familiar.

A condição crônica infantil impõe uma realidade permeada por
mudanças que afetam toda a família da criança; entretanto a figura
materna é a mais exigida, tanto no que diz respeito à prestação de
cuidados como na atenção constante para com o filho (SILVA, et al.,
2011).

Quando se deparam com a necessidade de aprender e realizar
procedimentos ou técnicas as mães encontram dificuldades.
Acrescenta-se a isso toda a sensação de impotência ou despreparo
para a execução de manobras tão específicas como as que constituem
a realidade assistencial dessas crianças (ALMEIDA, et al., 2006).
Mesmo diante de suas limitações elas preferem estar no cuidado
direto, pois consideram que por serem cuidadoras, entendem e
compreendem todas as necessidades dos filhos.

Observamos que entre os profissionais de saúde, falta uma
conscientização e preocupação sobre qual a capacidade destas mães
de estarem desenvolvendo estes cuidados aos filhos, que podem partir
desde cuidados simples até cuidados complexos. Advém-se, portanto
a necessidade da capacitação destas mães pelos profissionais de
saúde, onde utilizem de linguagem acessível para a compreensão
das mesmas e que participem durante a realização dos
procedimentos, expondo suas dúvidas e anseios para futuramente
prestarem os cuidados com maior autonomia e segurança (ARAÚJO,
et al., 2009).

Neves e Cabral (2008) apontam que a aquisição de conhecimentos
sobre a condição de saúde dos filhos, os cuidados necessários e os
recursos disponíveis podem, além de auxiliar no enfrentamento da
situação, possibilitar o empoderamento dessas mulheres.

Frente à vivência e dificuldades impostas pela condição dos filhos,
as mães cuidadoras encontram significados e aprendizagens de vida:
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o crescimento pessoal, determinação, coragem, superação e a força
interior para sustentar as incertezas quanto ao futuro dos filhos são
as principais lições.

Os relatos evidenciaram que o cuidado da criança com doença
crônica é centrado principalmente na mãe, embora esta conte
esporadicamente com a ajuda de alguns familiares.

Milbrath et al. (2008) identificaram que, embora a mulher seja a
cuidadora principal da criança com necessidades especiais, ela
precisa contar com as redes de apoio social, para auxiliá-la a suprir
suas necessidades e as da criança.

Neste contexto de hospitalização a mãe cuidadora é símbolo
de proteção e cuidado. Além de apoiarem seus filhos, apoiam-se
mutuamente, acolhendo umas às outras nos momentos delicados
de estadia no hospital. “Esta rede de solidariedade poderia ser
denominada como a família de dentro, e possui duas formas de
ajudar; primeiro, atendendo às necessidades dos próprios
familiares acompanhantes, de forma que são os(as)
companheiros(as) de quarto que vão passando, passo a passo, a
maneira de sobreviver dentro da unidade. Trocam experiências
sobre como evitar problemas com a equipe, discutem as regras a
serem seguidas, pedem para olhar a criança e assim terem a
possibilidade de atenderem suas próprias necessidades (SILVA et
al., 2012).

3. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo permitiram identificar, que ao iniciar
o tratamento da criança portadora de doença crônica, as mães
recebem apoio de seus familiares, mas no decorrer do tratamento
percebem o afastamento da família.

Nesse processo de cuidar do filho portador de doença crônica as
mães relatam que contaram com o apoio dos profissionais de
enfermagem, mas houveram situações, que sentiram que alguns
profissionais não atenderam as necessidades do filho.

Concluímos que é necessário o envolvimento de todos os
familiares no processo de cuidar da criança portadora de doença
crônica, e que os profissionais de saúde podem contribuir neste
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processo, realizando o acolhimento, escuta qualificada e orientações
para estas famílias.

A capacitação dos profissionais de saúde mostra-se fundamental
no sentido de tornarem-se mais sensibilizados e preparados para
cuidar das famílias e das crianças que exigem cuidados mais
complexos.

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. I. et al. O ser mãe de criança com doença crônica:
realizando cuidados complexos. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro,
v. 10, n. 1, p. 36-46, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452006000100005. Acesso
em: 01 set. 2020.

ANDRADE, B. M; VIEIRA, S. S; DUPAS, G. Paralisia Cerebral: Estudo
sobre o enfrentamento familiar. Revista Mineira de Enfermagem,
Belo horizonte, v. 15, n.1, p. 86-96, 2011. Disponível em: <http://
www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/
files_4e1dbbb6670cc.pdf >Acesso em: 01 set. 2020.

ARAÚJO, Y. B et al. Conhecimento da Família Acerca da Condição
Crônica na Infância. Texto e Contexto de Enfermagem, Florianópolis,
v. 18, n. 3, p. 498-505, Jul/Set, 2009. Disponível em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072009000300013>. Acesso em: 01 set. 2020.

BARROS, L. Perspectiva Desenvolvimentista. Psicologia Pediátrica,
2. ed. Lisboa: Climepsi, 2003.

CHAREPE, B. Z; FIGUEIREDO, M. H. J. S; VIEIRA, M. M. S; (Re)
descoberta de esperança na família da criança com doença crônica
através do e ecomapa. Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis,
v.20, p. 349-358, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
tce/v20n2/a19v20n2.pdf>. Acesso em: 01 set. 2020.

DELVAN, G; STUHLER, G. D. Atendimento psicológico a mães de
crianças com doença crônica: Relato de experiência. Psicologia
Argumento, Itajaí, v. 26, n. 55, p. 341-347, 2008. Disponível em:
<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

226      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

? I s i sScript= iah/ iah.x i s&src=google&base=L ILACS&lang=
p&nextAction= lnk&exprSearch=527295&indexSearch=ID>. Acesso
em: 01 set. 2020.

MILBRATH, V. M. et al. Ser mulher mãe de uma criança portadora de
paralisia cerebral. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 21,
n. 3, p. 427-43, 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/
sc ie lo .php?pid=S0103 -21002008000300007&scr i pt= sc i_
arttext&tlng=pt>. Acesso em: 01 set. 2020.

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa
em saúde. 9.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

MOURA, F. M. et al. Cotidiano da Família no Enfrentamento da
Condição Crônica na Infância. Acta Paulista de Enfermagem, João
Pessoa, v. 23, n. 3, p. 359-65, 2010. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/ape/v23n3/v23n3a08.pdf>. 01 set. 2020.

NEVES, E. T.; CABRAL, I. E. Empoderamento da mulher cuidadora de
crianças com necessidades especiais de saúde. Texto & Contexto-
enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 3, p. 552-560, 2008. Disponível
em: <http://www.redalyc.org/pdf/714/71417319.pdf>. Acesso em:
01 set. 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Preventing Chronic
Diseases a vital investments. Geneva, 2005. 182 p.

SILVA, D. C. M. et al. Funcionalidade de família de mãe cuidadoras
de filhos com condição crônica. Ciência, Cuidado e Saúde, v. 10, n.
4, p. 731-738, 2011. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/
index.php/CiencCuidSaude/article/view/18317>. Acesso em: 01 set.
2020.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814      227

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO AMBIENTE
ESCOLAR E FAMILIAR: A ARTE DO CUIDADO E

DA PREVENÇÃO DE AGRAVOS À SAÚDE

MONTALVÃO, Daniele B.1,

 CAMARGO, Marília R. R.2

QUEIROZ, Luciana M. P. de 2

1Discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF; E-mail: dani.montalvao@hotmail.com

2Docente do curso de Enfermagem da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF; E-mail: ma_ribeirobtu@yahoo.com.br,

lumeneguimpq@gmail.com

RESUMO

Nenhuma outra condição clínica é tão primordial quanto a parada
cardiorrespiratória, necessitando de intervenções rápidas e
eficientes. Em meio a este cenário, este estudo aborda por intermédio
de uma revisão de literatura a importância da inclusão do suporte
básico de vida na base social, escola e família, com desenvolvimento
de estratégias de ensino e aprendizagem em primeiros socorros. É
fundamental a identificação precoce por intermédio de treinamentos
no ambiente pré-hospitalar, identificando a cadeia de sobrevivência,
refletindo assim, no prognóstico de uma possível vítima de parada
cardiorrespiratória.

Palavras chave: escola; família; primeiros socorros; reanimação
cardiopulmonar; suporte básico de vida.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

228      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 05 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ABSTRACT

No other ckinical condition is as essential as cardiorespiratory
arrest, needing quickly and efficient interventions. In this way, this
study addresses, through a literature review, the basic life support´s
importance including in the social base, school and family, with the
development of teaching and learning strategies in first aid. Early
identification through training in the prehospital environment is
essential, identifying the survival chain, thus reflecting on the
prognosis of a possible cardiorespiratory arrest victim.

Keywords: school. family. first aid. cardiorespiratory arrest. basic
life support.

1. INTRODUÇÃO

O Suporte Básico de Vida (SBV) é um conjunto de procedimentos
técnicos de cuidados imediatos, realizados fora do ambiente
hospitalar, por pessoas capacitadas e informadas, que auxiliam no
atendimento à vítima até a chegada de um meio de transporte até o
hospital, aumentado assim, a sobrevida (PERGOLA; ARAUJO, 2009).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019), a parada
cardiorrespiratória (PCR) permanece como uma das emergências
cardiovasculares de maior prevalência e com alta taxa de morbidade
e mortalidade, sendo que de acordo com Fernandes et al. (2014),
estima-se que ocorra em torno de 200.000 PCR/ano, onde 50% dos
casos ocorre em ambiente extra-hospitalar. Desse modo, Santos
(2018) ressalta que as primeiras pessoas a presenciar ou identificar
a PCR são leigos, muitas vezes membros da família, assim, a
capacitação das pessoas em SBV torna-se fundamental para o
reconhecimento precoce e na conduta rápida e eficaz para a reversão
do quadro das vítimas e na redução de óbitos.

Desde 1961, quando a American Heart Association fundou um
comitê de reanimação cardiorrespiratória para incentivar pesquisas,
padronização das informações e treinamento em SBV, dessa maneira,
em vários países, muitos estudos sobre o assunto vêm sendo
realizados (MORI; WHITAKER; MARIN, 2011).

Tendo isso em vista, em 2004, a American Heart Association (AHA)
recomendou que as escolas americanas estabelecessem uma meta
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para treinar todos os professores e estudantes em RCP de acordo
com as orientações da International Liaison Committee on
Resuscitation (ILCOR), que em 2003, indicou a inclusão do Suporte
Básico de Vida (SBV) no currículo escolar. Assim, embora recomendado
como parte obrigatória do currículo escolar, o ensino de suporte
básico de vida ainda não foi implementado no ensino médio na
maioria dos países (FERNANDES et al., 2014).

No Brasil, foi implantado recentemente, a Lei nº 13.722, de 4 de
outubro de 2018, conhecida como Lei Lucas, a qual “torna obrigatória
a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores
e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de
educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil”
(BRASIL, 2018; FREITAS et al., 2019). Isso demonstra um avanço na
educação em saúde e essencial de se colocar em prática para a
concretização de um suporte básico de vida adequado.

Sendo assim, segundo o Ministério da Educação (1996) por meio
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Art. 21 e 22 considera
que a educação escolar é composta pela educação básica - educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio - e pela educação superior,
de modo que a educação básica tem por objetivo de assegurar a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer meios para progressão no trabalho e em estudos posteriores.

Dessa forma, as escolas têm um papel essencial na promoção da
saúde e prevenção de doenças e agravos entre crianças e adolescentes,
para isso é importante a presença de pessoas capacitadas nas escolas
através de atividades educativas visando a prevenção, avaliação e
condutas diante de uma emergência (RAVANHANI; BOAVENTURA, 2019).

O presente estudo tem como objetivo de apresentar a importância
da inclusão do SBV na base social, escola e família, com
desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem em
primeiros socorros.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Para a elaboração do estudo foi realizado revisão bibliográfica
da literatura em artigos científicos, revistas científicas, dissertações
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acadêmicas e organizações governamentais, na base de dados Scielo
(Scientific Electronic Library Online), Google Acadêmico, datados
de 1996 a 2020, utilizando os descritores: “suporte básico de vida”
e “primeiros socorros”.

2.2 Resultados e discussão

2.2.1 Cadeia de sobrevivência no ambiente pré-hospitalar

O protocolo no atendimento de uma PCR segue uma sequência
lógica e fundamentada de condutas, formado pela cadeia de elos de
sobrevivência, que melhoram as taxas de reversibilidade do quadro
da vítima (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2019).

A PCR é compreendida como uma cessação das atividades do
coração, da circulação sanguínea e da respiração, identificada pela
ausência de pulso ou sinais de circulação, estando o paciente
inconsciente, o que pode resultar em lesões cerebrais irreversíveis,
caso não sejam tomadas as medidas necessárias como as manobras
de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) no momento oportuno (SILVA
et al., 2017).

De acordo com Perkins et al. (2015) apud Santos (2018) são várias
as causas que desencadeiam uma PCR, sendo as mais comuns, a
interrupção de oxigênio pela obstrução das vias respiratórias em
lactentes e crianças, e nos adultos, as doenças do aparelho
circulatório, principalmente, a doença cardíaca isquêmica. Diante
disso, Silva et al. (2017) ressalta que 70% da sobrevida pode ser
alcançada quando o socorro é rápido e eficaz, demonstrando dessa
maneira, a importância da capacitação dos leigos.

Frente a isso, sem a aplicação do SBV, a taxa de sobrevivência
de uma vítima em PCR, diminui de 7 a 10% por minuto (SANTOS,
2018). Sendo assim, os aspectos fundamentais do SBV incluem:
reconhecimento imediato da PCR, contato com o sistema de
emergência por meio do número 192, início da RCP de alta qualidade,
e uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático), se disponível
(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2019).

Conforme Carvalho et al. (2020), a American Heart Association
recomenda que, diante de uma PCR, o leigo efetue pelo menos as
compressões torácicas até a chegada da equipe de socorro
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especializada. Essas compressões, segundo Silva et al. (2017) devem
ser realizadas no osso esterno e com a vítima em posição dorsal,
atentando-se para profundidade e ritmo adequados, com frequência
de 100 a 120 compressões por minuto.

A partir disso, Pergola e Araújo (2009) pontuam que a finalidade
principal da RCP é promover a circulação artificial de sangue
oxigenado pelo organismo, principalmente para o cérebro e o
coração, até que as funções vitais retornem espontaneamente.

Em relação à respiração, quem socorre deve avaliar se a vítima
está respirando, isto é, se possui movimentos torácicos e abdominais,
na ausência, inicia-se imediatamente as manobras de RCP (SILVA et
al., 2017). No caso da abertura de vias aéreas, Carvalho et al. (2020)
complementa que há necessidade de treinamento teórico e prático
para a manobra correta, além de modificar práticas que não mais
utilizadas, como a respiração boca a boca, pois, segundo SILVA et al.
(2017), as chances de contaminação na cavidade oral são de 50%, na
presença de secreção e sangue, sendo recomendado, portanto,
mecanismos de barreira para aplicar as ventilações.

No ambiente pré-hospitalar, a maioria das PCR acontecem em
ritmo chocável, com chance de 20% de sobrevivência para quem
recebe a desfibrilação a tempo. Para isso, há a necessidade da
disponibilização do DEA no ambiente público e de treinamentos de
como utilizá-lo da melhor forma (CARVALHO et al., 2020).

Dessa maneira, estudos realizados com estudantes acrescentam
a importância de um bom atendimento no ambiente pré-hospitalar
aliado a um conhecimento e preparação satisfatória de SBV, a fim
de diminuir os agravos à saúde. Visto que se trata de um assunto
pouco abordado, especialmente no território brasileiro, o qual
apresenta altos índices anuais de morte súbita por arritmias cardíacas
e infarto agudo do miocárdio (CARVALHO et al., 2020).

2.2.2 Aplicação do Suporte Básico de Vida nas escolas

O SBV é a primeira abordagem da vítima e contempla a
desobstrução das vias aéreas, a ventilação e a circulação artificial
(PERGOLA; ARAUJO, 2009). Entretanto, o conhecimento e preparo
insuficiente sobre o assunto pode comprometer a assistência à vítima,
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gerar sequelas ou levar a óbito (SILVA et al., 2017). À vista disso, as
escolas são ambientes ideais para inserir aos indivíduos o
conhecimento das técnicas básicas de primeiros socorros.

Desta forma, a inclusão do SBV nos currículos escolares é
essencial, pois contribui para a capacitação contínua dos cidadãos,
uma vez que crianças e adolescentes possuem mais curiosidade e
podem compartilhar o conhecimento adquirido na escola para a
família e amigos (CARVALHO et al., 2020).

Diante disso, é fundamental a criação de estratégias de ensino e
aprendizagem, dentre elas, segundo Freitas et al. (2019) há o
treinamento de primeiros socorros aos profissionais da educação
básica, através de oficinas, para que assim compreendam as
orientações, as executem, esclareçam possíveis dúvidas, possam
treinar quantas vezes forem necessárias e aplicar em crianças e
adolescentes em situações de agravo à saúde, como também prevenir
novos incidentes nos espaços escolares. Além disso, pode ser entregue
a cada instituição um livro de registros de eventos adversos, a fim
de monitorar as ocorrências, uma placa com os principais números
de emergências e uma maleta com itens de primeiros socorros, os
quais devem ficar visíveis para todos da escola.

De acordo com Carvalho et al. (2020), em virtude das
atualizações, a cada cinco anos, das diretrizes da American Heart
Association, o treinamento periódico também é necessário, visto
que melhora a qualidade das técnicas e contribui para a memorização
do conhecimento, podendo essa prática ser feita em manequins
realísticos.

Com o objetivo de abranger um maior número de pessoas, em
complemento ao ensino teórico-prático, conforme Santos et al. (2018)
há como recurso de ensino e aprendizagem, a utilização de cursos
online de curta duração sobre SBV, posto que o avanço das tecnologias
digitais tem estimulado novas formas de ensino.

A partir disso, é de extrema importância o desenvolvimento de
estratégias de ensino e aprendizagem de primeiros socorros para
crianças no ambiente escolar desde a educação infantil até o ensino
médio (RAVANHANI; BOAVENTURA, 2019). Podendo, dessa forma,
ampliar para o ensino superior, para o ambiente familiar e social e
contribuir para um cuidado adequado à vítima.
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3. CONCLUSÃO

Em conclusão, é fundamental a aplicação efetiva do suporte
básico de vida, a partir da base da sociedade, escola e família, pois
são alicerces essenciais para o preparo diante de emergências. Visto
que, pela revisão de literatura, a falta de preparo e desconhecimento
sobre as técnicas de assistência à vítima, pode comprometer o socorro
e trazer prejuízos ao indivíduo.

Além disso, a formulação da Lei Lucas, em 2018, apresenta um
avanço na educação em saúde e imprescindível de ser discutida e
colocada em prática nas escolas para a concretização de um suporte
de vida adequado que previne agravos.

Sendo a parada cardiorrespiratória como uma das emergências
cardiovasculares de maior prevalência no Brasil, há a importância
de se realizar um atendimento satisfatório no ambiente pré-
hospitalar, posto que grande parte dos casos pode acontecer fora
dos hospitais e presenciado por leigos. Assim, por meio do
conhecimento teórico-prático das cadeias de sobrevivência, as quais
possuem condutas que auxiliam na abordagem e no cuidado à vítima
como a identificação da PCR, o acionamento do serviço de
emergência, a realização das manobras de RCP e uso do DEA, o
salvamento de vidas pode ser efetivo.

Desse modo, evidencia-se a relevância de estratégias de ensino
e aprendizagem, com treinamentos sistematizados, contínuos, e
atualizados aos professores, funcionários e alunos, com instrumentos
e equipamentos indispensáveis para o socorro às vítimas, além do
compartilhamento dessas informações com a comunidade.
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NORMAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS
CIENTÍFICOS QUE SERÃO SUBMETIDOS PARA

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO XXIII
SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS E II
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA FAEF

TÍTULO – EM FONTE TIMES NEW ROMAN, 12, CAIXA
ALTA, NEGRITO E CENTRALIZADO

SILVA, João¹
SOUZA, André²

RESUMO
O resumo deverá ser escrito em Times New Roman
tamanho 10 com letras minúsculas com espaçamento
entre linhas simples e sem recuo na primeira linha. Será
escrito em parágrafo único justificado com no máximo
100 palavras.
Palavras chave: de três a cinco palavras-chave que
identificam o trabalho, colocadas em ordem alfabética.

ABSTRACT
O abstract deve seguir uma tradução fiel do resumo,
obedecendo às mesmas normas, configurações.
Keywords: deve ser uma tradução fiel das palavras-chave.

      Autores:
    Máximo 4
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1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação
geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de
1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.

2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de
texto com reflexões e detalhamento do trabalho
realizado. A transcrição do texto pode ocorrer das
seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
 Ou,
2.1. Revisão de Literatura.

3. CONCLUSÃO

4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em
ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver).
Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/
imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/
nbr6063.pdf

¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir
em alunos¹ e docente².

O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12
justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de
parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve
ser de 1,5 linhas. O papel utilizado deverá ser o A4. Com número
de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita
com sobrenome entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor,
2000) ou (Autor et al., 2004)
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Os trabalhos deverão ser submetidos no site www.faef.br

Só serão aceitos artigos de inscritos no XXIII Simpósio de
Ciências Aplicadas e a II do Simpósio Internacional da FAEF.
Maiores informações: nupes@faef.br

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros km 420, via de acesso a Garça, km 1,
CEP 17400-000, Garça/SP - Telefone: (14) 3407-8000

www.faef.br / florestal@faef.br
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