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Introdução: O trabalho da enfermagem constitui parte integrante da atenção à saúde e envolve
uma divisão de trabalho organizada dentro de uma hierarquia. Sabe-se que a enfermagem atua
desde a promoção à saúde até a linha de frente hospitalar e nos vários níveis de atenção. Dessa
forma, nota-se que a enfermagem sempre atuou em momentos de crise, onde vem sendo destaque
desde outros momentos históricos. Diante dos surtos epidêmicos vivenciados no século XXI, é
possível estimar a importância dos processos gerenciados pela enfermagem, considerando a
qualidade da assistência em período pandêmico, em especial ao atual contexto vivenciado com a
pandemia do COVID-19. Objetivo: Destacar a importância do gerenciamento de enfermagem para
qualidade dos processos em situações de pandemia. Metodologia: Estudo realizado através de
revisão bibliográfica por meio da coleta de informações das produções científicas relacionadas a
importância da enfermagem nos processos gerenciais em situações de pandemia. Foram utilizados
artigos publicados na base de dados da Scielo e revista Nursing, com período de publicação de
2020 a 2021. Resultados: Em tempos de tragédias e crises de saúde pública, a enfermagem
impulsiona a produção sistematizada dos seus planos assistenciais, aliando o conhecimento
científico à prática, fortalecendo assim o seu legado de cuidado à saúde. Com o advento da
pandemia da COVID-19, houve a necessidade de adaptar as organizações dos serviços de saúde,
destacando-se as ações realizadas pelo profissional enfermeiro que estão relacionadas com o perfil
gerencial, para implementação e manutenção do cuidado no enfrentamento destes desafios.
Diariamente os gestores de saúde lutam para melhoria e qualidade da assistência prestada à
população. Nesse sentido, ressalta-se a importância do gerenciamento a partir da reorganização
dos serviços de saúde minimizando riscos dos processos responsáveis pela execução da
assistência. Conclusão/considerações finais: A enfermagem é pioneira no desenvolvimento de
práticas para o gerenciamento e a segurança dos pacientes. Observa-se sua capacidade e eficácia
evoluindo em tempos de crise, onde a equipe de enfermagem busca cada vez mais solidificar o seu
trabalho, refletindo na qualidade do serviço prestado, por meio do seu fortalecimento enquanto
ciência, buscando a partir disto, contribuir para vencer todos os desafios inerentes à profissão.
Contribuições/implicações para a enfermagem: Para a gestão do serviço de saúde,
especialmente em situações pandêmicas, o profissional necessita possuir o domínio de todos os
processos, com foco no cuidado integral e efetivo que estão associados a melhoria e eficácia do
trabalho. Nesse sentido, o gerenciamento de enfermagem consiste na aplicação da administração
na saúde, que deve fazer parte das ações diárias do enfermeiro e equipe de enfermagem, em
busca da contínua organização e qualificação da assistência.
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TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM PARA
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Introdução: Quando se fala em empreendimento a relação está em criar um novo produto ou abrir
uma empresa, um dos eixos principais se transcende na vontade de ter autonomia, utilizar suas
competências para criar algo diferente e atrativo para o mercado de trabalho e com alto valor
agregado, porém isso não é tão fácil, é necessário comprometimento, dedicação, gestão do tempo,
criatividade e muito esforço. Dentro deste âmbito, a resolução de nº 529/2016 regida pelo Cofen,
normatiza o profissional da enfermagem a praticar procedimentos estéticos os norteando para
aquilo que é lícito, levando em consideração também a segurança dos pacientes, sendo assim, o
profissional enfermeiro é capaz de inovar seu conhecimento acerca dos procedimentos estéticos.
Objetivo: Discorrer sobre o empreendedorismo de Enfermagem na estética. Metodologia: Trata-
se de uma revisão integrativa da literatura, considerando a relevância do tema, foi usado como
critério de inclusão: artigos disponíveis em língua portuguesa, não ultrapassando os 5 anos de
publicação. Foram excluídos os artigos publicados antes de 2017, pesquisas em língua inglesa e
aquelas que fugiam da temática proposta. Como procedimento metodológico, foram utilizadas as
bases de dados eletrônicas, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde(LILACS). Resultado: A procura por serviços estéticos tem crescido
consideravelmente nos últimos anos, assim como a demanda por um profissional capacitado para a
atuação nessa área, isto muito se deve ao aumento do índice de desemprego na enfermagem e a
escassa oferta de empregos em tempo parcial, diminuição de concursos públicos, além de poucas
oportunidades de emprego, esse fato trouxe um estímulo grande para o empreendedorismo em
estética para enfermagem, que acaba por trazer autonomia para o profissional, oferta aos
profissionais oportunidades de auto emprego, utilizando abordagens cada vez mais inovadoras.
Conclusão: O empreendedorismo de Enfermagem na estética tem se mostrado cada vez mais
satisfatório, uma vez que a indústria cosmética tem tendência ao crescimento acelerado.
Contribuições/implicação para a Enfermagem: O mercado de trabalho é um ambiente
considerado cada vez mais complexo, nesta perspectiva o profissional contemporâneo precisa
estar sempre alerta ao panorama da atualidade, nos dias atuais é possível observar que o
enfermeiro que deseja atuar em estética busca na maior parte das vezes abrir o seu próprio
negócio, pois assim conseguirá ter controle de suas atividades, definir suas escolhas e idealizar
novas formas de empreendimento.
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Introdução: Conviver com feridas crônicas manifesta sentimentos de preocupação, medo,
insegurança, tristeza, choro, culpa, vergonha, estresse, ansiedade, depressão, raiva, sentimento de
inutilidade e que na maioria das vezes pode resultar em isolamento social e tentativa de suicídio. A
dor é um sintoma prevalente e marcante entre as pessoas com ferida. Essa manifestação clínica
interfere nas atividades diárias, no trabalho e lazer, na diminuição da capacidade funcional, sono e
repouso. Cuidar do indivíduo com dor deve envolver estratégias que garantam respeito à
singularidade histórica e corporal, e ao direito de dar a voz e escuta humanizada a quem passa
pelo processo doloroso. No tratamento de pessoas com feridas o alívio da dor deve ser prioridade e
anteceder a troca do curativo. As respostas fisiológicas provocadas pela dor ocasionam retardo no
processo de cicatrização devido ao aumento do trabalho cardíaco e diminuição da perfusão
sanguínea dos membros periféricos, elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca e
respiratória. Portanto, o controle da dor deve ser a conduta imediata a ser realizada na assistência
ao paciente com integridade da pele prejudicada. Objetivo: nessa perspectiva, o estudo tem como
objetivo relatar a experiência de enfermeiras, do interior do Maranhão, que atuam de forma
autônoma no tratamento de pessoas com feridas. Metodologia: trata-se de um relato de
experiência, descritivo e qualitativo. Relato de experiência: o interesse em empreender na área de
tratamento de pessoas com feridas surgiu no início da pandemia do coronavírus, em 2020. Os
atendimentos são realizados em domicílio por enfermeiras especializadas na área. A demanda
atendida é caracterizada por idosos, convivendo com feridas há mais de 6 meses, prevalecendo o
pé diabético. Um dos fatores comuns entre os pacientes é que a maioria relata dor moderada a
intensa no membro comprometido, o que causa apreensão na hora da troca do curativo. Tendo em
vista esse fator estressor optou-se por inserir nos atendimentos algumas terapias complementares
para alívio da dor, como a musicoterapia, aromaterapia e laserterapia pontual e sistêmica. Após
inserção dessas terapias os pacientes relataram que houve melhora significativa da dor e
consequentemente promoção do bem-estar e qualidade nos atendimentos, facilitando o manuseio
da ferida e troca do curativo. É perceptível os benefícios oriundos do uso das terapias
complementares para auxiliar no tratamento de feridas em domicílio. Após experiências positivas, a
implementação dessas terapias já está inserida nos protocolos de atendimento. Conclusão: a
avaliação da dor deve ser a intervenção prioritária no momento das trocas de curativo, pois essa
condição interfere diretamente no cumprimento das técnicas essenciais a serem realizadas durante
o manuseio da ferida. Implementar terapias que minimizam a dor é fundamental para a qualidade
da assistência domiciliar. Contribuições e implicações para enfermagem: os dados deste estudo
poderão contribuir com o aumento da produção científica e o despertar para o cuidado holístico e
humanizado voltados para a qualidade de vida de pessoas com feridas.
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Introdução: Quando se fala em empreendimento a relação está em criar um novo produto ou abrir
uma empresa, um dos eixos principais se transcende na vontade de ter autonomia, utilizar suas
competências para criar algo diferente e atrativo para o mercado de trabalho e com alto valor
agregado, porém isso não é tão fácil, é necessário comprometimento, dedicação, gestão do tempo,
criatividade e muito esforço. Dentro deste âmbito, a resolução de nº 529/2016 regida pelo Cofen,
normatiza o profissional da enfermagem a praticar procedimentos estéticos os norteando para
aquilo que é lícito, levando em consideração também a segurança dos pacientes, sendo assim, o
profissional enfermeiro é capaz de inovar seu conhecimento acerca dos procedimentos estéticos.
Objetivo: Discorrer sobre o empreendedorismo de Enfermagem na estética. Metodologia: Trata-
se de uma revisão integrativa da literatura, considerando a relevância do tema, foi usado como
critério de inclusão: artigos disponíveis em língua portuguesa, não ultrapassando os 5 anos de
publicação. Foram excluídos os artigos publicados antes de 2017, pesquisas em língua inglesa e
aquelas que fugiam da temática proposta. Como procedimento metodológico, foram utilizadas as
bases de dados eletrônicas, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde(LILACS). Resultado: A procura por serviços estéticos tem crescido
consideravelmente nos últimos anos, assim como a demanda por um profissional capacitado para a
atuação nessa área, isto muito se deve ao aumento do índice de desemprego na enfermagem e a
escassa oferta de empregos em tempo parcial, diminuição de concursos públicos, além de poucas
oportunidades de emprego, esse fato trouxe um estímulo grande para o empreendedorismo em
estética para enfermagem, que acaba por trazer autonomia para o profissional, oferta aos
profissionais oportunidades de auto emprego, utilizando abordagens cada vez mais inovadoras.
Conclusão: O empreendedorismo de Enfermagem na estética tem se mostrado cada vez mais
satisfatório, uma vez que a indústria cosmética tem tendência ao crescimento acelerado.
Contribuições/implicação para a Enfermagem: O mercado de trabalho é um ambiente
considerado cada vez mais complexo, nesta perspectiva o profissional contemporâneo precisa
estar sempre alerta ao panorama da atualidade, nos dias atuais é possível observar que o
enfermeiro que deseja atuar em estética busca na maior parte das vezes abrir o seu próprio
negócio, pois assim conseguirá ter controle de suas atividades, definir suas escolhas e idealizar
novas formas de empreendimento.
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INTRODUÇÃO: Um dos maiores problemas de segurança do paciente a ser combatido é a
infecção nosocomial sendo a principal medida e um dos suportes mais expressivo para a
prevenção de infecções dessa natureza é comprovadamente a higienização das mãos. Desde o
século XIX a lavagem das mãos se tornou uma estratégia oficial de controle de infecção hospitalar
uma vez que o aumento da incidência de infecção neste ambiente esteve relacionado a uma baixa
adesão integral dessa prática, onde muitos obstáculos à higiene adequada das mãos têm sido
relatadas por profissionais de saúde, como por exemplo: a falta de tempo, processo de trabalho
que requer agilidade e urgência, grande demanda e atendimento simultâneo a vários pacientes.
OBJETIVO: Relatar a implementação e resultados do projeto de intervenção utilizado como
estratégia para prevenir a infecção em uma Unidade de Terapia Intensiva através de um processo
educativo participativo. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de natureza descritiva sobre a
experiência de implantação e resultado de um plano de intervenção realizado no período de janeiro
de 2020 a dezembro de 2020 através de um processo educativo participativo na Unidade de
Terapia Intensiva no Hospital Presidente Vargas em São Luis-MA. RESULTADOS: Após seis
meses de implantação do plano de intervenção pode-se notar uma redução significativa das
infecções. Os benefícios são inquestionáveis, houve a redução da morbidade e mortalidade dos
pacientes até a diminuição de custos associados ao tratamento dos quadros infecciosos.
CONCLUSÃO: Neste plano de intervenção pode se de forma sistematizada melhorar o cuidado
prestado, logo esse projeto foi viável, exequível e um excelente estímulo para melhorar a
assistência. CONTRIBUIÇÃO PARA ENFERMAGEM: Acredita-se que o relato de experiência
contribuirá para novos olhares para o processo de educação em saúde no que diz respeito a
redução do número de infecção com o processo de higienização das mãos.
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Introdução: o planejamento reprodutivo, comumente chamado de planejamento familiar, garantido ao
usuário do SUS, por meio da Lei 9.263/1996, cuida dos direitos sexuais e reprodutivos de homens e
mulheres, adultos, jovens e adolescentes. Sendo estes, os de decidirem, de forma livre e responsável,
se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas; direito a
informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos; direito ao sexo seguro para
prevenção da gravidez indesejada e de IST/HIV/AIDS; direito à informação e à educação sexual e
reprodutiva. Em 2007, foi criada a Política Nacional de Planejamento Familiar, visando expandir as
ações educativas e informativas sobre a saúde sexual e reprodutiva, além de disponibilizar alguns
métodos contraceptivos através das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nesse contexto, o Enfermeiro
pode atuar na organização, execução, coordenação e avaliação das ações do programa, como
também nas consultas e prescrições. Seu papel é fundamental e autônomo, pois repassa as
orientações e informações sobre os métodos contraceptivos, assim como apoia e acompanha quando
existirem aqueles usuários que desejam ter filhos. Objetivo: relatar a experiência de ações educativas
e consultas de enfermagem no setor de Planejamento Reprodutivo, de um hospital da capital
maranhense. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, desenvolvido
pelas acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a partir das
consultas de planejamento reprodutivo, oportunizadas durante a disciplina Saúde da Mulher, no
período de novembro a dezembro de 2021.Resultados: observamos que no setor visitado existiam de
fato as consultas de enfermagem, não apenas as entregas de anticoncepcionais ou abertura de
processos para métodos irreversíveis; Eram realizadas ações de educação em saúde por enfermeiros
que proporcionavam orientações relevantes, atuando de forma igualitária e que atendesse a todos os
usuários conforme suas necessidades, utilizando ferramentas como powerpoint, vídeos e outros, que
oportunizam o conhecimento sobre o aparelho reprodutor feminino e masculino e os diversos métodos
contraceptivos. Ressalta-se que em tempo de pandemia os atendimentos foram individualizados,
restringindo a um casal por vez. Conclusão: é de grande relevância que o enfermeiro atue no
planejamento reprodutivo, não apenas no contexto de prevenção de gravidez, mas também na
concepção de forma segura. É necessário e urgente que a comunidade saiba que, querer ter um filho
também faz parte de um planejamento, e o enfermeiro deve atuar em todos os âmbitos com planos de
educação em saúde. Implicações para a enfermagem: a experiência possibilita o processo ensino-
aprendizagem e a proposição de melhorias e transformações no atendimento para a busca da
integralidade da atenção à saúde sexual e reprodutiva; Alerta para a necessidade de reforçar e
avançar nas ações, tendo em vista que o enfermeiro atua como mediador entre o serviço e a
população, buscando assim melhores estratégias para garantia dos direitos em saúde sexual e
reprodutiva; Por meio deste, é possível também obter mais autonomia na área e se aproximar mais da
comunidade.
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INTRODUÇÃO: O Enfermeiro é responsável pela gestão do cuidado ao paciente visando o alcance
da qualidade dos serviços de saúde, focalizando o atendimento integral às necessidades humanas.
A partir disso entende-se que para o alcance desse padrão é fundamental que ele adquira um
vasto conhecimento necessitando conciliar com sua escala de trabalho. OBJETIVOS: Relatar a
experiência de cursar uma pós-graduação conciliando com o desenvolvimento de atividades
assistenciais de Enfermeiro durante a pandemia. METODOLOGIA: Relato de experiência referente
aos desafios para se cursar uma pós-graduação exercendo atividades assistenciais como
Enfermeiro, durante o período de pandemia. RESULTADOS: O ingresso em uma de Pós-
Graduação permitiu refletir sobre os fatores que fragilizam o seu desenvolvimento, somado as
demandas assistenciais do serviço, que por conta da pandemia sofreu maiores impactos
aumentando assim o trabalho, impactando na saúde física e mental, dificultando o desenvolvimento
de atividades acadêmicas. As instituições de saúde não possuem medidas que facilitem o a
formação do Enfermeiro, apesar desse aspecto constar no Código de ética de Enfermagem. A
realização da pós-graduação durante a pandemia foi facilitada por ser realizada de forma remota,
em alguns casos a própria liderança ou chefia imediata do serviço tomou medidas que minimizaram
as dificuldades relativas à conciliação dessas duas atividades, modificando o turno de trabalho ou
fazendo ajustes nos horários e dias excepcionais a fim de não prejudicar a execução das atividades
laborais, mas isso não se deve a medidas institucionais. As instituições de ensino, também não
dispõem de estratégias que facilitem o desenvolvimento de ambas as tarefas, necessárias ao
desenvolvimento do profissional, tendo este que contar com liberações tomadas por acordo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: As instituições de saúde públicas ou privadas precisam reconhecer a
importância da qualificação profissional, com o desenvolvimento de um plano de cargos e carreiras
de forma pouco burocrática, com o apoio ou parceria de instituições de ensino, tendo em vista a
pouca disponibilidade de vagas que possam inserir mais pessoas no processo educacional,
visando a melhoria na assistência aos usuários e maior resolutividade dos serviços, principalmente
com as demandas da pandemia. As instituições de ensino também precisam desenvolver os
profissionais que por elas foram formados, oferecendo cursos em períodos favoráveis incluindo
modalidades de ensino que possam inseri-los da melhor forma possível.
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS), devido ao fato de o leite materno agregar
nutrientes necessários à criança em seu primeiro semestre de vida, recomenda o aleitamento
materno exclusivo até os seis meses de vida. Entende-se, assim, o Aleitamento Materno Exclusivo
(AME) como a nutrição composta unicamente de leite materno, ausentes outros alimentos, sólidos
ou líquidos. Promover, proteger e apoiar o AME é uma estratégia que faz parte do Pacto de
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, acordo firmado pelo Brasil a nível mundial dentre os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nesse sentido, a educação em saúde, que se caracteriza
pelo ensino de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e envolve práticas que
colaboram para maior autonomia das pessoas para o autocuidado, se faz necessária. Assim, a
adesão e duração do AME podem se mostrar reflexos de orientações de suporte ao aleitamento
materno e o enfermeiro possui, dentre suas atribuições, o compromisso com a educação em saúde
na atenção básica, atuando com destaque no cenário dessas orientações desde a gestação até o
acompanhamento durante a puericultura tendo a incumbência de apoiar e incentivar o AME.
Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem na realização de educação em
saúde com gestantes sobre aleitamento materno exclusivo até o 6o mês de vida na atenção básica.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, vivenciado no período de prática da disciplina
e Saúde da Mulher em uma Unidade Básica de São Luís, supervisionadas pela docente da
Universidade Federal do Maranhão em consulta de enfermagem de pré-natal, no segundo
semestre de 2021. Resultados: Ao final da consulta de enfermagem de pré-natal seguindo o
processo de enfermagem e anotações na caderneta ou cartão da gestante, demos inícios às
orientações cabíveis, chamando atenção para a importância do aleitamento materno exclusivo até
o 6o mês de vida. Falamos inicialmente sobre o colostro, que contém mais proteínas e líquidos e
auxilia o ganho de imunidade e proteção contra doenças, e sobre o leite maduro, rico em calorias,
que garantirá ganho de peso e energia ao bebê, sendo assim a nutrição mais completa no primeiro
semestre de vida. Abordamos sobre a livre demanda da amamentação e fortalecimento de vínculo
e, ao fim das nossas falas, ouvimos sobre as experiências prévias, dificuldades, medos,
preocupações, crenças e dúvidas, que foram sanadas com as explicações. Considerações finais:
Foi possível perceber que, após as explicações e trocas, as gestantes saíram das consultas mais
seguras e dispostas a aderir ao AME até o sexto mês de vida de seus filhos, sendo este momento
de ensino essencial para o sentimento de confiança dessas gestantes sobre o aleitamento.
Contribuições/implicações para a enfermagem: Em destaque o papel da enfermagem de garantir
um acompanhamento efetivo durante o pré-natal, adotando ações de educação em saúde que
favoreçam a adesão das mães à oferta do aleitamento materno exclusivo.

Modalidade: E-Pôster
Área: Educação e Formação em Saúde e Enfermagem
Tipo: Relato de experiência

Autores:  JULIANA JANSEN SANTOS

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO
EXCLUSIVO NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANDRESSA BASTOS E BASTOS
MILLENA MARREIROS DOS SANTOS
RAFAELA COSTA RAYOL
CLAUDIA TERESA FRIAS RIOS

15



INTRODUÇÃO: A jornada do paciente é o trajeto percorrido, graficamente sistematizado, pelo
indivíduo ao decorrer do seu atendimento em um pronto-atendimento, clínica ou hospital, seja na
iniciativa privada ou no Sistema Único de Saúde. OBJETIVO: Relatar a construção do fluxo de
pacientes em hospital universitário em São Luís – MA como estratégia de ensino. METODOLOGIA:
Trata-se de um relato da experiência da construção da jornada de pacientes foi proposta na
disciplina de Gestão e Gerência da Rede Hospitalar do curso de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão, no período de 18 de outubro a 4 de novembro de 2021 e se deu no Hospital
Universitário unidade Presidente Dutra (HUPD). Esta pesquisa obedeceu à Resolução nº 510, não
necessitando ser avaliada pelo sistema CEP/CONEP. O estudo da jornada tem início após
admissão de internação do paciente dentro do hospital. Os pacientes foram escolhidos para estudo
de forma sistematizada nos sistemas AGHU, Simon e Hórus que são gerenciados pelo HUPD, de
modo que havia a obrigatoriedade de estudar a jornada de um paciente que estivesse ocupando
um leito em tempo superior ao esperado e outro paciente que estivesse em internação dentro do
tempo esperado de modo que a cada grupo de alunos houvesse a possibilidade de comparar as
diferenças entre as jornadas, identificação de nós críticos e potencialidades. RESULTADOS: Ao
final da disciplina foram construídas 10 representações gráficas das jornadas dos pacientes
estudados. Durante o processo de construção da jornada foi possível observar o tempo de
permanência, leitos ocupados, procedimentos realizados, prescrições, encaminhamentos e tudo
que envolve o fluxo do paciente. Os principais nós críticos observados para essa construção estão
relacionados à falta de informações em prontuários, desconhecimento do funcionamento da rede
de atenção à saúde e de pactuações contratuais para admissão de pacientes. Dentre as
potencialidades relata-se: a troca de experiências entre docentes, docentes e profissionais dos
setores do hospital; melhor compreensão da interação de setores e da multiprofissionalidade que
envolve a gerência hospitalar e conhecimento das etapas que ocorrem antes e após a internação e
realização de procedimentos nesse hospital. CONCLUSÃO: A sistematização da jornada do
paciente é uma ferramenta que permite melhoria dos serviços, observação dos problemas e nós
críticos com mais clareza, retratando a organização dos sistemas de saúde. A construção gráfica
do fluxo de pacientes proporcionou as discentes conhecer etapas, processos e interação de
setores de forma prática, assim também como também mostra a necessidade de instituições de
aderirem a uma plataforma digital voltada para registro da jornada do paciente. IMPLICAÇÕES
PARA ENFERMAGEM: A associação entre organização do cuidado em saúde e ferramentas
tecnológicas para promover o cuidado híbrido é necessária na atualidade, refletindo em soluções
inovadoras para a prestação do serviço em saúde (Hernandes et al, 2020). Sendo assim, a
construção da jornada do paciente em ambiente hospitalar torna-se necessária para o
aprimoramento da assistência e experiência do cliente. 
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Introdução: O câncer do colo uterino (CCU) é uma patologia que acomete muitas mulheres,
tornando-se um problema de saúde pública. Esta doença, também conhecida como câncer cervical,
é a terceira neoplasia mais incidente entre a população feminina e a quarta causa de morte de
mulheres por câncer no Brasil, devido a isso, merece grande atenção em saúde. A maior parte dos
casos é causada pelo Papilomavírus Humano (HPV), podendo ser prevenido tanto por vacina
quanto pela proteção sexual. As alterações são descobertas facilmente no exame preventivo,
conhecido como Papanicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. O enfermeiro atua de
forma essencial na prevenção desta afecção ao promover educação em saúde e ao realizar o
procedimento de coleta do exame citopatológico de prevenção do câncer do colo uterino (PCCU).
Objetivo: Relatar a experiência do acompanhamento da coleta do exame citopatológico cervical e
da educação em saúde acerca do mesmo tema. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência, vivenciado na prática da disciplina de Saúde da Mulher em uma unidade de saúde de
São Luís – MA, no segundo semestre de 2021. A realização do PCCU foi acompanhada pelas
discentes do curso de Enfermagem, sob supervisão da docente da Universidade Federal do
Maranhão. Resultados: As mulheres que foram realizar o exame eram comunicadas acerca da
presença das alunas e todas permitiram que houvesse acompanhamento do exame.
Primeiramente, todos os materiais eram preparados como a proteção da maca, a mesa auxiliar, kits
com espéculos em tamanhos variados (descartáveis), espátula de Ayres e escova endocervical,
lâminas de vidro com extremidade fosca para a coleta e identificação, luvas de procedimento,
fixador, porta lâminas, entre outros materiais. Em uma sala reservada, com banheiro para que
houvesse a troca de roupa, a cliente recebia um avental descartável, com abertura para a frente de
forma que permitisse a realização do exame. Em seguida, o profissional realizava a entrevista com
perguntas presentes na ficha de requisição do exame e investigava se a mulher estava apta a
realizar o exame. Caso estivesse, era orientada a deitar na maca, em posição ginecológica para o
início do exame. Iniciado com inspeção visual da genitália, seguida da palpação dos linfonodos,
palpação das mamas e início da coleta propriamente dita. Por fim, eram dadas orientações acerca
da importância da realização do exame com frequência para rastreio do CCU e sobre como receber
o resultado. Observou-se que a maioria das clientes não sabia qual o objetivo daquele exame,
cabendo ao profissional a função de educar e esclarecer possíveis dúvidas.
Conclusão/considerações finais: Conclui-se, a partir do exposto, que a Enfermagem está
presente diretamente na prevenção do câncer de colo uterino, não somente na coleta propriamente
dita como também na orientação e educação em saúde acerca do tema.
Contribuições/implicações para a enfermagem: Destacar a importância da Enfermagem para a
prevenção do câncer de colo uterino, tanto na realização da coleta do PCCU quanto na educação
em saúde acerca da mesma temática para evitar agravos na Saúde da Mulher.
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Introdução: Os programas de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) foram criados em
2002 pelo ministério da saúde, com o intuito de propiciar a formação qualificada de profissionais da
saúde, não médicos, para atuação no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Caracteriza-se
como uma categoria de pós-graduação lato sensu com intuito de formação coletiva em serviço,
mediante assistência e supervisão, com o objetivo de qualificar profissionais comprometidos com
os princípios e as diretrizes de integralidade do cuidado no âmbito do SUS. Essa modalidade de
pós-graduação é destinada à especialização de profissionais da saúde em diferentes áreas,
incluindo a Enfermagem. As Residências Multiprofissionais em Saúde em saúde proporcionam aos
residentes o desenvolvimento de habilidades e especialidades, estimulando competências para
ações de atenção, assistência e gestão em saúde. O seu caráter multidisciplinar possibilita uma
relação recíproca entre as diversas intervenções técnicas, estimulando a interação entre
profissionais de diferentes áreas, facilitando a resolução de problemas à medida em que agrupa
vários saberes com um objetivo em comum, proporcionando a aplicação dos conhecimentos
específicos necessários para a resolução dos problemas de saúde da população. A formação está
intimamente relacionada à estrutura física da instituição de saúde onde acontece o treinamento em
serviço, de forma estruturada, com orientação e supervisão de profissionais tecnicamente
qualificados. Portanto, situações de crise em que o sistema de saúde não está preparado para
enfrentar, como a pandemia da COVID-19, pode interferir e desestruturar os programas de
residência multiprofissional e comprometer a formação do profissional de saúde. Levando em
consideração o propósito da Residência Multiprofissional em Saúde e o novo cenário da pandemia
da COVID-19, que ocasionou mudanças nas atividades práticas e teóricas destes programas, a
relevância deste relato está em apresentar o impacto que este cenário trouxe processo de
formação destes profissionais no contexto da residência multiprofissional em saúde, que se
constitui como um instrumento importante na formação de profissionais para o fortalecimento das
ações necessárias no âmbito do SUS. Objetivo: Buscou-se relatar a experiência sobre o processo
de formação de profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) no período de
enfrentamento da COVID-19 no contexto da enfermagem, bem como as dificuldades vivenciadas
pelos profissionais diante do período pandêmico. Metodologia: Este estudo trata de um relato de
experiência, de caráter retrospectivo e descritivo acerca das experiências vivenciadas pelos
profissionais residentes em saúde no enfrentamento da COVID-19 no contexto da Residência
Multiprofissional em Saúde na área de Enfermagem em um Hospital Universitário situado em São
Luís, no estado do Maranhão, no período de outubro a dezembro de 2021. A Residência
Multiprofissional em Saúde com ênfase em Clínicas Médica e Cirúrgica é formada por profissionais
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das seguintes categorias: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social
e Terapia Ocupacional. Este trabalho vai abordar a formação do residente de Enfermagem em meio
a atuação multidisciplinar no contexto da pandemia da COVID-19. No início da pandemia, o
Hospital Universitário não se constituía como referência para a COVID-19, porém com o
progressivo desenvolvimento e disseminação em massa dos casos de COVID-19 pelo país e
consequentemente pelo estado do Maranhão, a infecção alcançou o estágio de transmissão
comunitária e em virtude da superlotação das outras unidades hospitalares do estado, e da
necessidade de suporte aos pacientes nos estágios mais graves da doença o hospital passou a
atender os casos de COVID-19 que precisavam de suporte semi-intensivo e intensivo. O lócus da
ação está baseado no cotidiano do profissional enfermeiro residente, e nas vivências hospitalares
durante a pandemia da COVID-19 e como todas essas alterações decorrentes do processo de
enfrentamento da pandemia afetaram a formação profissional do residente. Os dados que foram
relatados também representam a observação acerca do período de treinamento em serviço na
instituição hospitalar frente à pandemia do coronavírus. Resultados: Os profissionais de saúde
precisaram adaptar-se à assistência aos casos de COVID-19 com intuito de reduzir a contaminação
e disseminação da doença nos serviços de saúde. Portanto, assim como todas as áreas da vida
precisaram ser adaptadas para a esse novo estilo de vida, os serviços de saúde também
precisaram ser reajustados para prevenir e evitar a disseminação da doença e para melhor receber
e atender os pacientes com suspeita ou com a confirmação da COVID-19. Sendo assim, foi
necessário tomar medidas para reestruturar os serviços de saúde e repensar em novas maneiras
de se trabalhar frente a esta nova doença, portanto, devido a este cenário pandêmico, foi preciso
focar grande parte das ações no remanejamento de vários profissionais para o atendimento a
COVID-19, incluindo os residentes multiprofissionais. Apoiados no processo de ensino,
aprendizado e trabalho in loco nas instituições de saúde, as residências multiprofissionais em
saúde possuem como atributo, a formação de profissionais segundo as necessidades locais, isto é,
com habilidades e especialidades específicas conforme a deficiência regional. Portanto, situações
que geram crise no sistema de saúde, como foi o caso da pandemia pelo novo coronavírus
(COVID-19), podem interferir e até mesmo desestruturar os programas de residência
multiprofissional em saúde em andamento, devido a rápida propagação da doença que resulta em
graves impactos nas instituições de saúde. Diante da necessidade de adaptação a essa nova
doença, os gestores das instituições hospitalares atuaram no planejamento e na preparação de
protocolos e fluxogramas de serviços para atender às demandas impostas pelo cenário da COVID-
19, o que resultou em uma abrupta mudança na rotina dos profissionais de saúde. Os serviços de
saúde focaram suas ações no enfrentamento da COVID-19 e os programas de residências também
direcionam a maioria das suas práticas para atendimento das pessoas em enfrentamento à
doença. Como principais dificuldades vivenciadas pelos profissionais residentes durante o
enfrentamento da pandemia da COVID-19 destaca-se as constantes mudanças nos fluxos de
atendimento e o pouco tempo para se adaptar a essas mudanças, inicialmente a falta de aulas
teóricas e práticas, e posteriormente, as dificuldades na adaptação ao ensino à distância (EaD) já
que as atividades teóricas destes programas foram adaptados para a modalidade de ensino remoto
emergencial para cumprir a carga horária teórica, com o uso de estratégias pedagógicas baseadas
no ensino remoto, na tecnologia e na EaD. A situação de crise no cenário mundial, instaurada pela
COVID-19, exigiu das instituições de ensino rápidas modificações na forma de ensinar,
especialmente nos programas de pós-graduação, como foi o caso da residência multiprofissional.
Os professores e gestores assumiram a tarefa de garantir, além da qualidade na formação,
estratégias para que os residentes atendam aos requisitos desta, reconhecendo a pressão
enfrentada pelos serviços de enfermagem na busca por profissionais competentes para assumir os 
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diversos papéis exercidos pelo enfermeiro. O uso das plataformas digitais para atividades teóricas
teve um grande avanço nesse período, assim como ocorreu no serviço de residência de outras
instituições pelo mundo. A pandemia acelerou a inserção da tecnologia no ensino de profissionais
de saúde como metodologias alternativas e complementares nos ambientes educacionais dos
programas de residência. Os encontros para apresentação dos seminários e reuniões virtuais
serviram de ajuda tanto para o aprendizado quanto para o bem-estar emocional dos residentes e
preceptores. Outra fragilidade relacionada ao ensino que podemos ressaltar é a interação e as
relações interpessoais entre estudantes e professores, impedidas pelo distanciamento social
durante a pandemia, que produzem efeitos importantes para a formação dos profissionais
residentes de saúde, possibilitando o intercâmbio de ideias, conhecimentos e saberes como
método de aprendizagem. A falta desse contato produz fragilidades na formação, uma vez que os
profissionais de saúde cuidam de pessoas em processo de vulnerabilidades e, dessa forma, devem
adquirir habilidades da área das humanidades, como por exemplo, o desenvolvimento de empatia,
as quais ficam limitadas pela tecnologia. Em relação às dificuldades enfrentadas na assistência
destacam-se a falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para todos os profissionais
devido a alta demanda de atendimento e a escassez na produção dos materiais hospitalares pelas
empresas responsáveis durante a pandemia, a carga horária excessiva de horas em serviço já que
as aulas teóricas se encontravam suspensas, que pode resultar no aumento de ansiedade e
depressão, já que há evidências de que a rotina de trabalho e o ambiente que estão inseridos são
os principais fatores que contribuem para os níveis de ansiedade e depressão, levando em
consideração a carga horária dos programas de residência, com duração de 24 meses, período no
qual os profissionais desenvolvem atividades teóricas e práticas. Portanto, a RMS ultrapassa a
educação para além do domínio técnico-científico da profissão desdobrando-se em absorção de
aspectos estruturantes de relações e de práticas em todos os fatores de relevância social que
auxiliam a promoção da qualidade de saúde da população, e se caracteriza como fortalecedora do
SUS e dos serviços, favorecendo um atendimento de qualidade e integral ao indivíduo, além de
contribuir para formação dos profissionais por se configurar como uma ferramenta diferenciada de
aprendizagem centrada na prática. Apesar das mudanças provocadas pela pandemia da COVID-19
no processo de ensino-aprendizagem, não significou, necessariamente, que resultou em um
prejuízo ao processo de formação dos residentes multiprofissionais em saúde. Podemos considerar
que este momento de crise no sistema de saúde provocado por uma pandemia compreende como
uma oportunidade única de aprendizado em todas as áreas do conhecimento promovendo a
formação de profissionais experientes e preparados para atuar em situações semelhantes,
passíveis de ocorrer em futuro próximo. Considerações finais: A Residência Multiprofissional se
apresenta como peça fundamental frente ao combate e controle da pandemia de COVID-19, na
qual as expertises dos profissionais que atuam nessa perspectiva estão voltadas aos problemas
enfrentados diante da pandemia provocada por um vírus. Neste sentido, observamos que o
processo formativo da Residência Multiprofissional em Saúde proporciona ao profissional residente
um olhar biopsicossocial do adoecimento e das demandas que o permeiam, compreendendo uma
oportunidade de fortalecer saberes e vínculos que são transformados em condutas a partir do
contato com profissionais de diversas áreas, permitindo que os residentes assumam uma nova
conduta na prática profissional, portanto, consideramos fundamental a atuação dos residentes no
atual cenário da COVID-19, por se tratar de um profissional que desenvolve seu trabalho ao mesmo
tempo em que está em processo de formação acadêmica, dessa forma, deve ser preservado o
processo de ensino aprendizagem, garantindo-se os princípios da formação em serviço no
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde para que não sejam perdidos diante de um
contexto atípico, como o da pandemia da COVID-19 e aperfeiçoando o uso de tecnologias
educacionais como estratégia complementar no processo de formação dos profissionais.
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Introdução: Dor torácica é a sensação de dor ou desconforto percebida de diversas formas, mais
localizada na região anterior ou posterior do tórax, sendo classificada em 4 tipos: Tipo A –
desconforto retroesternal, irradiando para o ombro, mandíbula e face interna do braço esquerdo;
Tipo B – possui a maioria das características da do tipo A, mas atípica em alguns outros aspectos;
Tipo C – É um padrão atípico de dor, que não se adapta à descrição de dor definitivamente
anginosa; Tipo D – as características da dor não incluem a síndrome coronariana aguda no
diagnóstico diferencial, sendo definida como de origem não cardíaca. Todo paciente com dor
torácica, deve ser submetido prontamente a uma série de exames, que inclui o eletrocardiograma,
biomarcadores para pesquisa de necrose miocárdica, além da pronta avaliação de um médico
cardiologista. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2021) as doenças cardiovasculares
são a principal causa de morte no mundo, destacando-se as síndromes coronarianas agudas como
principais causas da Parada cardiorrespiratória (PCR). A maioria das mortes por Infarto Agudo do
Miocárdio (IAM) ocorre nas primeiras horas de manifestação dos sintomas, sendo 40 a 65% na
primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas. Os danos decorrentes desses
agravos, resultantes da hipóxia sistêmica, levam a lesões irreversíveis do sistema nervoso central
(SNC). A assistência de enfermagem tem um papel importante no sucesso do prognóstico do
paciente com IAM, desde a fase do pré-atendimento, com educação em saúde, visando à
prevenção dos fatores de risco e informação quanto ao reconhecimento dos sintomas do mesmo,
pois na maioria das vezes é o enfermeiro quem realiza o primeiro atendimento, atende as
necessidades e concretiza os procedimentos emergenciais. Existem diversos protocolos de dor
torácica, a depender da instituição de saúde e perfil de pacientes atendidos, na instituição onde a
simulação foi realizada, há um protocolo vigente que orienta as boas práticas no manejo dos
pacientes com essa problemática. Esse protocolo tem como critérios de elegibilidade a dor torácica,
dispneia, síncope e arritmia cardíaca, caso haja algum desses sintomas, é necessário realizar
eletrocardiograma e acionar cardiologista. Se apresentar sinais de instabilidade (Insuficiência
respiratória aguda, hipotensão ou hipertensão e alteração do nível de consciência), deverá ser
ofertado monitorização, oxigenoterapia e via de acesso venoso, caso não apresente apenas
realizar atendimento inicial e medicações e colher marcadores cardíacos. Nos dois casos
mencionados anteriormente deve ser avaliada a dor. Se paciente com supra de ST, deverá ser
encaminhado para setor de hemodinâmica em até 90 minutos, sendo o ideal 60 minutos e depois
de realizar procedimento, alocar em leito de UTI. Se apresentar infra de ST ou inversão sobre onda
T, e ou marcadores cardíacos alterados, em até 24 horas, paciente deverá ser encaminhado para
setor de hemodinâmica e após procedimento ser alocado em UTI. Se apresentar ECG e
marcadores cardíacos normais, mas com dor tipo A, em até 24 horas deverá ser encaminhado para 
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hemodinâmica e ser alocado posteriormente em UTI. Objetivo: Relatar a experiência da realização
de uma simulação realística sobre o manejo do paciente com Dor torácica na Unidade de Terapia
Intensiva. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência que descreve
aspectos vivenciados pelos residentes em conjunto com a preceptoria do Programa de Residência
de Enfermagem em Terapia Intensiva de um Hospital da rede privada do município de São Luís,
estado do Maranhão, durante um período de dois dias. O relato de experiência é uma ferramenta
da pesquisa descritiva que permite reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que tratam
de uma situação vivenciada no âmbito profissional, de comum interesse da comunidade científica.
A atividade deste estudo foi desenvolvida na modalidade de Educação Continuada/Treinamento em
serviço. O cenário representou uma simulação realística onde foi criado um contexto de um
paciente apresentando sinais clínicos de Dor Torácica, a duração média da simulação foi de 50
minutos. A estratégia foi realizada com 36 enfermeiros do serviço diurno em um leito de UTI. A
turma foi dividida em quatro grupos distintos, cada dia com dois grupos. Enquanto duas
preceptoras, dois residentes experientes no serviço e duas técnicas de enfermagem atuavam na
condução da simulação, um enfermeiro (a) atuou como o enfermeiro do caso que deveria tomar as
condutas, enquanto os demais assistiram, anotando as observações e posteriormente foi feita a
discussão e alinhamento das condutas que deveriam ser tomadas no caso. Resultados: Dinâmica
da Simulação – A simulação realizada na UTI foi precedida de apresentação prévia do caso clínico
hipotético que foi de uma paciente feminina de 69 anos, internado na UTI há 3 dias em PO de
Artroplastia de Fêmur após queda da própria altura. Antecedentes pessoais: HAS (fazendo uso de
enalapril, uso irregular), Antecedentes familiares: Pai falecido por infarto agudo do miocárdio aos 65
anos de idade. Estado geral: Mau estado geral e nutricional; Hipocorado 2+/4+, fácies ansiosas e
expressando dor, sudorese. Exame físico: frequência cardíaca = 65 bpm; frequência respiratória =
22 ipm; pressão arterial = 110×70 mmHg; Escala de Coma de Glasgow = 15; Ritmo cardíaco
regular, sem sopros, com alguns batimentos extras sistólicos. Pulsos fracos e arrítmicos. Ausência
de edema e cianose. Reavaliação: Paciente Queixa-se de dor no peito com irradiação para o
braço esquerdo e sudorese fria. Conduta esperada frente a essa situação: Em virtude da suspeita
de Infarto Agudo do Miocárdio espera-se que o enfermeiro em avaliação solicite a realização de
eletrocardiograma, comunique o cardiologista e abra o protocolo de dor torácica. Após essa
situação, feito outra reavaliação que evidenciou supradesnivelamento do segmento ST em DII, DIII
e VF, nesse momento espera-se que o enfermeiro (a) solicite ao técnico de enfermagem para
administrar AAS 100 mg + Clopidogrel 75mg via oral, simultaneamente o enfermeiro (a) entra em
contato com setor de hemodinâmica para encaminhar paciente para realização de Cateterismo de
urgência, realizar acionamento de laboratório para dosagem das enzimas cardíacas, e outros
exames laboratoriais. Nesse ínterim, antes de ser encaminhado para a Hemodinâmica, o paciente
apresentou um episódio de taquicardia ventricular sem pulso (TV) que rapidamente deteriorou-se
para fibrilação ventricular (FV), paciente então perdeu a consciência e apresentou-se com
respiração agônica. Conduta esperada: em virtude da parada cardiorrespiratória (PCR), espera-se
que o enfermeiro (a) identifique o ritmo cardíaco chocável em PCR, inicie as manobras de
reanimação, solicite o carrinho de parada, organize a equipe (técnico de enfermagem que fica no
preparo das drogas, quem marca o tempo e assim por diante). Durante a intercorrência, o médico
solicita que a equipe prepare o desfibrilador, depois de um minuto de PCR aplica uma carga de
desfibrilação em 200J. Paciente então tem retorno dos batimentos cardíacos espontâneos, com
recuperação hemodinâmica e consciência. Porém, após 2 minutos apresentou novo episódio de
PCR em assistolia. Conduta esperada: em virtude do retorno da circulação espontânea espera-se
que o enfermeiro (a), indague o médico sobre o início do controle direcionado de temperatura,
prepare material punção de cateter central e arterial, início de sedação, realize cateterismo vesical 
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e enteral). Relato dos enfermeiros sobre a experiência – a atividade realizada por meio de
simulação realística foi considerada pelos enfermeiros (as) como algo mais realista e inovador,
capaz de torná-los mais confiantes, seguros e habilidosos durante o manejo do paciente que
apresenta dor torácica durante a internação em UTI, o que também reduz o receio frente a
situações semelhantes da assistência a pacientes cardiopatas. Os enfermeiros ainda relataram que
a simulação foi de suma importância para o conhecimento do protocolo da instituição e sua
aplicação na assistência aos pacientes, o que direciona de uma forma mais célere e objetiva o
cuidado e a tomada de decisão frente a uma intercorrência. Outro ponto que foi salientado foi o
quanto essa atividade empodera os profissionais a beira do leito, visto que a enfermagem é
pautada em conhecimentos que vão para além da técnica e realização de tarefas, mas
principalmente, o pensamento, o raciocínio clínico, a interpretação de dados ofertados pelo monitor
multiparamétrico, assim como exames de laboratório. A proatividade foi algo bastante sinalizado
também, visto que em momentos de intercorrência o profissional responsável pela assistência a
beira leito é o Enfermeiro e a equipe de técnicos, logo, não depender de uma condução médica
para a tomada de decisões iniciais, pode contribuir para uma resolução mais rápida do problema e
menores chances de complicações, com desfechos positivos. O trabalho em equipe (enfermagem e
equipe multidisciplinar) foi algo bastante trabalhado, visto a necessidade de uma comunicação
efetiva, pois nessas situações, cada membro da equipe é responsável por uma atividade diferente,
em prol da melhor assistência ao paciente, logo saber a forma de cadenciar, orientar e conduzir a
dinâmica do trabalho em equipe, foi relatado pelos enfermeiros como capilar para o processo de
condução nesse caso. A simulação proporcionou para uma das enfermeiras presentes no
treinamento, a autonomia frente uma situação real, visto que no mesmo dia em que houve o
treinamento, ocorreu um episódio real com um paciente internado, onde este apresentou dor
torácica e a enfermeira após ter sido capacitada, identificou a situação e tomou todas as
providências em tempo hábil. O paciente da situação foi prontamente submetido aos exames que
constataram infarto, sendo posteriormente submetido a procedimento hemodinâmico minimamente
invasivo, com resolução do quadro. Vários estudos apontam que o uso da simulação realística com
vivências e experiências clínicas simuladas se tornou uma importante estratégia no ensino de
enfermagem que pode ser utilizada tanto na área, gerando conhecimento para os profissionais,
sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento de competências para o raciocínio crítico e o
estabelecimento de prioridades, tomada de decisão, realização de ações diretas e corretas, o
trabalho em equipe e a correção de erros sem os efeitos desses nos pacientes. Considerações
finais: Diante do exposto, torna-se evidente a importância de atividades como as de simulação
realística para que a enfermagem mantenha vigilância constante do paciente internado em UTI com
dor torácica durante as 24 horas do dia, executando cuidados específicos para obtenção da
melhora clínica, uma vez que são exigidos cuidados individualizados relacionados à complexidade
clínica do paciente. Para isso, é necessária uma equipe devidamente qualificada e comprometida, a
fim de identificar qualquer tipo de variação indevida no traçado eletrocardiográfico e nos sinais e
sintomas apresentados e aferidos. A simulação realística demonstrou-se vantajosa para o processo
de ensino-aprendizagem, um método capaz de treinar os profissionais para o cenário real, visto que
após a simulação estes se encontram mais preparados para atuar e prestar uma assistência de
qualidade. Implicações para a Enfermagem: A realização e exposição desse trabalho possibilitará
o desenvolvimento futuro de outras atividades educação continuada, não só no âmbito da
instituição que foi realizada, mas em outros hospitais e organizações de saúde, visto a sua
importância no favorecimento de uma tomada de decisão mais robusta e embasada clínica e
cientificamente pelo enfermeiro (a). Implica ainda em desenvolver nos residentes envolvidos na
realização da atividade uma postura de maior autonomia perante situações reais, não
necessariamente da mesma tipologia mas que apresente semelhança. Por fim, a educação 
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continuada baseada em evidências e na simulação de casos reais que aproximem o profissional da
realidade vivida diariamente nas Unidades de Terapia Intensiva mostrou-se singular e com
potencial para proporcionar futuramente maior confiança e dinamicidade frente a situações de
manejo de dor torácica. 
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Resumo:

Introdução: Percebe-se que o empreendedorismo da enfermagem se determinou com a saída do
profissional enfermeiro do ambiente hospitalar para a prestação de um cuidado e uma assistência
mais diversificada em consultórios próprios, clínicas, à domicilio, escolas, consultoria, home care,
cooperativas, entre outras, aumentando assim o leque de oportunidades e a forma de trabalhar
desse profissional. Objetivo: Demonstrar a importância do empreendedorismo para o profissional
de enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura, de caráter descritivo e
qualitativo, fundamentada em pesquisas científicas através de materiais já elaborados, constituído
de artigos científicos em língua portuguesa, manuais, revistas, jornais e publicações do Ministério
da Saúde, tendo como base as publicações dos últimos 2 anos, sendo a busca do material através
de consulta eletrônica nas bases de dados LILACS, SciELO, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e
BDENF. Resultados: Mediante análise dos 15 artigos estudados, percebeu-se que apesar do
empreendedorismo existir a muito tempo, o mesmo, na enfermagem é algo recente, pode-se inferir
o quão importante será para os profissionais de enfermagem estudos com essa abordagem, tendo
em vista que há uma carência de literatura a respeito do empreendedorismo em seu conceito
amplo e, também, na enfermagem, fazendo-se necessária a realização de mais pesquisas que
exemplificam a aplicação deste, tornando esta temática cada vez mais popular na comunidade
científica, ampliando a oferta de atuação para o enfermeiro. A enfermagem possui inúmeras
competências e um amplo campo de atuação, e, com o empreendedorismo, o enfermeiro ganha um
novo espaço para prestação de cuidados, possibilitando este profissional a empreender de diversas
formas. De acordo com PebMed, na esfera organizacional pode o enfermeiro desfrutar-se de
renovações e conceitos que caminhem em direção a qualidade do serviço com suporte de
conceitos básicos dos empreendedores de negócio, como por exemplo: liderança, preocupação
com usuário, expertise em ambiente laboral entre outras coisas. O empreendedor de negócios é
aquele que inova e constitui um novo negócio, desenvolvendo uma gestão do empreendimento. Há
ainda o empreendedor pessoal, que é aquele que promove mudança em grupos e pessoas.
Podendo o profissional enfermeiro atuar em quaisquer um destes. Considerações finais: Os
estudos demonstram que o empreendedorismo na área de enfermagem é um segmento crescente
no mercado de prestação de cuidados à saúde. É possível observar que o empreendedorismo na
enfermagem tem se fortalecido, transformando a forma de trabalhar desse profissional e do seu
paciente e ao desenvolvimento da saúde como um todo, demonstrando, sobretudo, o cuidar do ser
humano em sua integridade, de forma holística, que se afina, de forma positiva, com a proposta do
empreendedorismo, no sentido de inovar e agir de forma a liderar com ousadia e determinação.
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Introdução: A partir do no século XIX, o ozônio (O3) foi reconhecido como um potente
antimicrobiano. Mundialmente, é uma realidade em países como Cuba, Alemanha, Itália, Suíça,
Áustria, Japão, Chile, Peru, Estados Unidos, Rússia, dentre outros. Ademais, o ozônio medicinal é
obtido a partir do oxigênio puro medicinal mediante geradores de ozônio. Essa terapia vem sendo
cada vez mais estudada com intuito de auxiliar em tratamentos de feridas extensas e crônicas.
Além do mais, a discussão acerca do cuidado de feridas desde os seus aspectos preventivos até
os terapêuticos tem crescido e ganhado espaço. Não há curativo ideal para toda e qualquer ferida,
por isso as práticas complementares integrativas e terapias adjuvantes estão cada vez mais em
evidência. Nessa conjuntura, desde 2018, a ozonioterapia está no rol destas modalidades de
tratamento incluídas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), no
Sistema Único de Saúde (SUS). Aldeias Altas-MA está localizado na região Leste do Maranhão,
tem uma população estimada de 26.757 habitantes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o
município está estruturado com 11 Equipes de Saúde da Família, 1 Núcleo Ampliado de Saúde
Família e Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, respectivamente. A assistência realizada
no domicílio, permite a captação e o tratamento precoce de feridas. Uma das estratégias
encontradas pelas equipes é a utilização de terapias complementares como a ozonioterapia, que
consiste na administração de gás de ozônio no corpo para tratar alguns problemas de saúde.
Possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antissépticas, melhorando a oxigenação dos
tecidos e fortalecendo o sistema imune. Reconhecida pelo Ministério da Saúde, por meio da
Portaria nº 702, de 21 de Março de 2018, como Prática Integrativas e Complementares. Objetivo:
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é utilizar o ozônio medicinal com prática integrativa e
complementar no tratamento de feridas em pacientes domiciliados, no município de Aldeias Altas-
MA. Metodologia: Trata-se de um projeto intervencionista desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Aldeias Altas-MA, através da triagem e monitoramento de feridas realizada pelas Equipes de
Saúde da Família. Inicialmente os portadores de doenças crônicas e de feridas são avaliados pelas
equipes através das Escalas de Framingham e de Braden, para estratificação de riscos de doença
cardiovascular e avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão em pacientes,
respectivamente. Após essa avaliação os pacientes com riscos para as situações mencionadas,
são encaminhados para avaliação das feridas propriamente ditas. Uma vez presente, inicia as
etapas de tratamento através do ozônio medicinal.  As feridas dos pacientes são avaliadas pelas
Equipes de Saúde da Família (ESF), as quais encaminham para a Equipe Multiprofissional de
Atenção Domiciliar, que decide a melhor estratégia de tratamento a ser utilizada. Assim, o ozônio
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medicinal é apresentado aos usuários. As avaliações demonstram feridas predominantemente
ocasionadas devido a úlceras por pressão e pés diabéticos, muitas vezes associadas à doenças
existentes como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Após a análise clínica e física do
paciente, observa-se a presença de tecido necrótico e comprometimento ósseo, posteriormente é
feito desbridamento, com vistas a revascularização e favorecimento da cicatrização. Paralelamente,
o paciente continua sendo avaliado pela ESF para controle e monitoramento de outros agravos.
Quando a ferida é cicatrizada, o usuário recebe alta da equipe multiprofissional domiciliar
(enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapia e fonoaudiologia). Resultados: Os
resultados têm sido satisfatórios. A ozonioterapia tópica, é feita através de banhos por hidro-
ozonioterapia, seguidos de curativos de demora com óleos ozonizados, objetivando remover a
secreção e a matéria orgânica, permitir a abertura dos poros, hidratar e melhorar a circulação
periférica, facilitando o trabalho de remoção de fibrina e tecido isquêmico. São realizadas cinco
sessões com aplicação de óleo ozonizado e a partir da sexta sessão, creme ozonizado 30%. A
melhora é observada na quinta sessão pela diminuição progressiva da área lesada, áreas de
granulação, diminuição do processo infeccioso (eliminação do odor fétido) e diminuição da fibrina.
Também é usado o gás em bags acopladas ao membro lesado, e vedada para impedir a
evaporação do mesmo. O uso da ozonioterapia de feridas tem demonstrado benefícios como
redução de carga microbiana, limpeza local, aumento da formação de vasos sanguíneos, resposta
inflamatória e imunológica e estímulo da formação de matriz extracelular. Considerações finais: A
ozonioterapia é eficiente no tratamento de feridas extensas e de difícil cicatrização, em processos
isquêmicos e alérgicos; com atuação na desinfecção. A terapia associada à terapia convencional
favorece a cicatrização da úlcera em pé diabético, provavelmente porque apresenta fortes
propriedades antissépticas, causando oxigenação local, devido à neovascularização induzida,
acelerando a reparação tissular. O gás ozônio tem alto poder antimicrobiano, através da oxidação
do material biológico.
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Introdução: A Enfermagem, devido às características da profissão onde o cuidado é a base do
canário de atuação, é o grupo de profissionais que permanece um maior tempo ao lado do paciente
durante todo o processo de cuidar, o que levou a caracterização em todo mundo deste profissional
como o principal na linha de frente, porém é necessário ampliar a visão para um campo mais
estendido, pois não é só o trabalho técnico desempenhado por estes profissionais que deve ser
observado, mas também aspectos psicológicos e emocionais. A carga de trabalho de enfermagem
tem sido mundialmente discutida nas instituições hospitalares, em razão de suas implicações na
qualidade da assistência aos pacientes. Nas unidades de terapia intensiva (UTI), a preocupação é
crescente, devido ao impacto das novas tecnologias no cuidado, das mudanças do perfil dos
pacientes graves e da necessidade de mão de obra especializada. O tempo gasto pela equipe para
a realização de suas atividades é denominado carga de trabalho de Enfermagem, sendo composta
por atividades diretas e indiretas à assistência ao paciente, as quais sofrem diversas influências,
entre elas, a complexidade das comorbidades, grau de dependência dos pacientes, protocolos e
processos de trabalho, estrutura da instituição e características de cada equipe de profissionais. A
carga de trabalho da enfermagem abrange alguns outros fatores em que determinadas atividades
não relacionadas com o paciente e seus familiares fazem parte do dever a ser cumprido pelo
enfermeiro durante seu turno de trabalho. Essas atividades englobam a educação em enfermagem,
o gerenciamento de protocolos clínicos, a resolução de tarefas gerenciais, entre outros. Na UTI, o
Nursing Activities Score (NAS) é uma ferramenta de avaliação do requerimento de assistência de
Enfermagem à clientela e vem desde 2009 sendo considerado o instrumento mais utilizado para a
mensuração da carga de trabalho da Enfermagem, possibilitando ainda a identificação do tempo da
assistência de Enfermagem aos pacientes críticos. Os índices de mensuração da carga de trabalho
de Enfermagem possibilitam uma avaliação adequada da complexidade do paciente, do tempo de
enfermagem requerido para a prestação dos cuidados, do número de enfermeiros necessários para
o plantão, bem como dos recursos materiais necessários. A orientação é que em Unidades de
Terapia Intensiva, a gestão do cuidado ao paciente grave deve ser direcionada pelo emprego do
NAS ou outra ferramenta de mensuração de carga de trabalho e/ou classificação de pacientes,
sendo incorporado de forma racional, vinculado à melhoria assistencial. É importante que os
enfermeiros assistencialistas apliquem o NAS na visita diária de enfermagem para evitar um
dimensionamento subestimado ou superestimado, para avaliação das condições clínicas dos
pacientes, e não apenas a quantidade de internação. A partir das informações colhidas, por meio
da aplicação desse instrumento, é possível verificar se as equipes de enfermagem presentes nas
unidades hospitalares estão condizentes com a demanda de cuidados requerida pelos pacientes e,
com isso, aprimorar o dimensionamento destes profissionais. Objetivo: Identificar a produção
científica nacional e internacional sobre a aplicação da escala NAS no dimensionamento de
enfermagem em unidades de terapia intensiva, publicada no período entre 2012 a 2021 e 

Modalidade: Comunicação coordenada
Área: Gestão e gerenciamento dos serviços de saúde e de enfermagem
Tipo: Pesquisa

Título: Aplicação da escala NAS no dimensionamento de enfermagem em
unidades de terapia intensiva: estudo bibliométrico

Autores: Mateus Veras Pessoa de Oliveira (Relator)
Paloma Rocha Reis 

28



classificar a produção científica encontrada segundo quantidade, cronologia de publicação, país de
publicação, país de origem, idioma e base de dados. Metodologia: Este trabalho é parte de uma
pesquisa maior intitulada: Aplicação da escala NAS no dimensionamento de Enfermagem para
Unidade de Terapia Intensiva. Dessa forma, traz dados de resultados parciais do trabalho de
conclusão da Residência de Enfermagem em Terapia Intensiva e foi desenvolvido na perspectiva
de um estudo descritivo, exploratório, do tipo pesquisa bibliométrica. O termo “bibliométrico” é
utilizado para quantificar os processos de comunicação escrita e o emprego de indicadores
bibliométricos para medir a produção científica justifica a sua utilização pelos seguintes motivos: a
análise e avaliação das fontes difusoras dos trabalhos; a evolução cronológica da produção
científica; a produtividade de autores e instituições; a propagação das publicações científicas; o
crescimento de qualquer campo da ciência; o envelhecimento dos campos científicos; o impacto
das publicações frente à comunidade científica internacional. Etapas para a coleta de dados: a
pesquisa dos artigos que compõem a bibliometria foi feita via CAPES. Foi utilizado os descritores
NAS Score e Intensive Care em todos os campos, onde encontrou-se dois mil setecentos e
quarenta e seis artigos. O segundo passo foi aplicar os descritores apenas ao título, utilizando o
descritor booleano “and” e estratificando apenas os últimos 10 anos, onde obteve-se apenas vinte e
cinco artigos. Após leitura flutuante dos artigos encontrados, foram aplicados os critérios de
inclusão: artigos originais e metanálises, que contenham o tema NAS em uso de setores de Terapia
Intensiva, publicados nos 10 últimos anos (2012 a 2021), encontrados em língua vernácula, inglês
e espanhol, disponibilizados na íntegra, no Portal de Periódicos da CAPES com as bases: SCIELO,
LILAC, PUBMED e WEB OF SCIENCE. Foi ainda aplicado os seguintes critérios de exclusão:
Artigos cujo assunto após leitura prévia não responda aos questionamentos do problema, ou seja,
não relacione uso do NAS e carga de trabalho e dimensionamento em UTI e artigos que apliquem
NAS em pediatria. Após a aplicação de todos esses critérios, chegou-se a uma amostra com sete
artigos. Resultados: Foram selecionados pelos critérios de inclusão e exclusão sete artigos
originais para a análise bibliométrica. Pode-se observar que houve diversidade no que diz respeito
ao periódico de publicação, tendo maior predominância na Intensive & critical care nursing e
Revista Brasileira de Enfermagem, cada revista com dois artigos para essa amostra. Em relação
aos autores dos trabalhos, não houve repetição de autores e no que tange ao ano de publicação o
ano onde houve um maior número de publicações para essa temática foi em 2014, com 2 artigos,
os demais variaram de 2012 a 2021. A base de dados com maior concentração de artigos foi a
PUBMED e a SCIELO, num total de três cada, sendo seguida da base WEB OF SCIENCE. Quanto
ao país com maior número de publicações, o Brasil encontra-se com destaque, com um total de
quatro artigos, seguido dos Estados Unidos com dois e Suíça com um. Uma possível justificativa
para esse achado pode ser explicada porque, apesar do NAS ter sido empregado em UTI ́s no
Brasil a partir de 2009, os debates a nível científico sobre sua aplicação e implicação no
dimensionamento da Enfermagem, só passam a ser discutidos alguns anos depois. Outro ponto
que chama atenção nas publicações brasileiras, é que a sua maioria se encontra na base de dados
SCIELO, tendo apenas um artigo publicado na WEB OF SCIENCE. Quanto ao país de ocorrência
das pesquisas, o que teve mais destaque foi também o Brasil, sendo seguido de países europeus,
como Portugal, Itália e Grécia. Para o idioma de publicação, não houve diferença expressiva, tendo
quatro para o inglês e 3 para o português. A maioria dos trabalhos tiveram como objetivo principal a
busca pela relação entre carga de trabalho e dimensionamento de equipes de enfermagem pela
escala NAS, seguido de processos de avaliação e validação da escala. Houve apenas um trabalho
que avaliou a carga de trabalho da enfermagem como fator preditivo de mortalidade. A metodologia
mais utilizada foi a de estudo observacional, com três estudos, seguido de transversal com dois.
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Houve apenas um estudo longitudinal e outro metodológico, onde buscou-se a validação de
instrumento. Quanto às conclusões, a maioria dos estudos mostrou que a escala NAS apresentou
sucesso para pontuar as atividades de enfermagem no ambiente de terapia intensiva, indicando-a
como um bom instrumento para gerenciar recursos humanos de enfermagem. Ainda sobre as
conclusões, chama atenção que o estudo que avaliou mortalidade, mostrou que em comparação
aos pacientes que sobrevivem, a carga de trabalho da enfermagem em UTI é relativamente maior
em pacientes que foram a óbito. Considerações finais: Com base no exposto, pôde-se observar
que a escala NAS apesar de ter sido implantada no Brasil desde 2009, os estudos a respeito de
sua aplicação, validação e influência no dimensionamento de pessoas na Enfermagem e discussão
a respeito da carga de trabalho, só passaram a ser mais evidentes a partir de 2014. Com o advento
da COVID-19, a repercussão do trabalho da Enfermagem, há uma tendência ao surgimento de
novos estudos que avaliem a carga de trabalho e o dimensionamento pelo NAS com base nessa
realidade. No entanto, o número de estudos acerca dessa temática não só no Brasil, mas em
escala global, ainda é muito pequeno, visto a tamanha importância da assistência de enfermagem
dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva. É necessário que haja uma maior produção de
trabalhos sobre o uso dessa escala e de outras ferramentas com a mesma finalidade, tendo em
vista a melhora no dimensionamento e carga de trabalho da enfermagem. Implicações para a
enfermagem: A escala NAS, mensura a carga de trabalho da enfermagem no ambiente da terapia
intensiva e através da sua aplicação é possível traçar metas para um dimensionamento de pessoal
mais justo e menos desgastante para essa classe profissional. A bibliometria apresentada através
deste estudo, além de mostrar um panorama do que vem sendo discutido e implementado não só
no Brasil, mas no mundo, poderá servir de evidência para futuras mudanças no que diz respeito ao
dimensionamento de enfermagem na UTI, assim como contribuir na formulação de outros
instrumentos que melhor se adequem para tal. 
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Introdução: A cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) tem se expandido
significativamente ao longo dos anos em âmbito nacional, sendo um foco do Ministério da Saúde,
presente na Atenção Primária, é considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de
Saúde (SUS). Maiores coberturas da ESF têm-se associado a melhorias nas condições de saúde
da população, como menos internações hospitalares potencialmente evitáveis, maior equidade,
mais acesso e continuidade do cuidado, menor custo, entre outras. Objetivo: Apresentar a
cobertura da ESF no Brasil segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) dos anos de
2013 e 2019 pela perspectiva nacional, Grandes Regiões, Unidades da Federação e Zonas Urbana
e Rural. Metodologia: Após obtenção do banco de dados no sítio eletrônico da PNS, foi realizada a
organização das informações em uma matriz de dados no software Microsoft® Office Excel® 2016
e realizada a análise descritiva no software SPSS Statistics, para todas as análises, utilizou-se o
intervalo de confiança de 95%, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).
Resultados: Foi observado o aumento no número de domicílios cobertos pela ESF, partindo de
54,6% em 2013, para 61,1% em 2019. O aumento ocorreu também nas Grandes Regiões com
maior percentual no Norte (7,8%) e menor percentual no Centro-Oeste (5,3%), dentre as Unidades
Federativas, o Distrito Federal apresentou o maior crescimento com 15,3% e o pior desempenho foi
verificado no estado de Rondônia, onde houve a redução do percentual de domicílios cadastrados
na ESF em 4,7%. Na Zona Urbana, o aumento foi de 6,5%, e na Zona Rural, de 5,2%.
Considerações finais: Foi possível identificar que o aumento da cobertura da ESF em todo o
território brasileiro apresentou oscilação no período estudado, mas manteve um considerável ritmo
de crescimento nas dimensões nacional e regionais, alguns estados mostraram percentuais
negativos quando comparados os dois períodos estudados. Contribuições para a Enfermagem: A
Enfermagem no contexto da Estratégia Saúde da Família realiza atividades assistenciais,
administrativas, epidemiológicas em âmbito individual e coletivo, dessa forma, o conhecimento e
domínio sobre a evolução de indicadores fortalece a posição do enfermeiro junto à equipe na
condição de liderança, negociação e a visão estratégica.
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Introdução: O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão é uma autarquia federal, instalado
em 19/08/1975 por meio da Portaria COFEN nº 01, de 04 de agosto do mesmo ano, que deu
cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei 5.905, de 12/07/1973. O Coren-MA fiscaliza e
disciplina o exercício profissional da Enfermagem maranhense e de suas funções auxiliares,
fazendo uso dos princípios éticos, legais e científicos. A união do Conselho Federal de
Enfermagem com os Conselhos Regionais forma o sistema COFEN/CORENs em todo território
nacional. Objetivo: Relatar experiência do primeiro ano de gestão do plenário 2021/2023 do
COREN-MA. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo
relato de experiência, a partir das vivências adquiridas por conselheiros da gestão 2021/2023 da
diretoria executiva das ações realizadas no COREN-MA. Resultados: O Coren-MA realiza
atendimento ao profissional registrado, somos mais de 67.000 inscritos ao Conselho, de forma
presencial e através de canais digitais. O atendimento presencial é realizado na sede, em São Luís,
e nas subseções em Bacabal, Balsas, Caxias, Imperatriz, Pinheiro e o mais novo posto de
atendimento em Coroatá. Através do portal www.corenma.gov.br podem ser realizados vários
serviços online. Também foi implementado o canal de WhatsApp para atendimento e negociação
de débitos. Através do setor de Fiscalização a entidade realizou mais de 78 municípios e visitas nas
instituições de saúde visando garantir o exercício legal da profissão, apuradas mais de 114
denúncias, mais de 114987 novos profissionais fiscalizados totalizando mais de 23633 profissionais
fiscalizados entre eles enfermeiros e técnicos de enfermagem, encontrados mais de 290
irregularidades de subdimensionamento de pessoal da enfermagem, gerado mais de 316 relatórios
pelos enfermeiros fiscais, Na atual gestão nossas equipes entraram nos setores de saúde das
unidades prisionais, feito que há muito tempo não ocorria. O trabalho é realizado na capital e nos
municípios do interior do Maranhão. As denúncias que chegam ao Coren-MA vêm também pelo
Canal da Ouvidoria, que é um atendimento através pelo portal (www.corenma.gov.br) do Conselho
ou feito a punho na sede da entidade. O Coren-MA também atua junto ao profissional registrado
por meio das Comissões Especiais. A Comissão Permanente de Educação é responsável por criar
oportunidades de capacitação para os profissionais da enfermagem. Também está em atividade a
Comissão de Saúde da Mulher que atua com o objetivo de realizar ações que contribuam para o
desenvolvimento da atuação da enfermagem nas áreas de saúde da mulher e relativos à
enfermagem obstétrica, neonatal entre outros. A entidade também tem presença ativa na luta pela
aprovação do PL 2564/2020, intermediando para que sejam instituídos o Piso Salarial e a Jornada
de 30h Semanais através do PL 2229/2000 para os Profissionais da Enfermagem.
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Introdução: O processo de trabalho nos serviços de urgência e emergência é dinâmico e
heterogêneo, onde requer acolhimento com avaliação e classificação de risco como plano de ação
do trabalho na atenção e construção da saúde para todos os usuários. No qual é responsabilidade
do enfermeiro que realiza a escuta qualificada, avaliar e aplicar o fluxograma norteador e classificar
as necessidades de saúde daquele, conforme critérios de risco estabelecidos nos serviços de
urgência e emergência. A classificação do grau de gravidade da situação de cada paciente,
depende de parâmetros que podem sofrer alterações, a critério de cada instituição de saúde, onde
para uma implementação efetiva depende de uma rede assistencial estruturada e organizada para
a atuação do enfermeiro. A maioria dos atendimentos que se destacam nos SUE são buscados
pela população por demandas de baixa complexidade, muitas das vezes inviabilizando a oferta de
um atendimento integral, o que produz uma assistência fragmentada, com um foco direcionado às
ações imediatas e específicas diante da queixa apresentada, causando alta demanda no trabalho.
Sendo justificada pelas dificuldades de acesso a outros serviços da Atenção Primária, como
dificuldade de acesso à atenção ambulatorial especializada, demora no agendamento de consultas,
desarticulação da Rede de Atenção às Urgências com a Atenção Primária. Em contrapartida as
unidades de atendimento em urgência emergência devem estar preparadas para todos os usuários
graves e não-graves, tendo compreensão que o Acolhimento com Classificação de Risco é uma
ferramenta importante para os serviços de atendimento. Por isso é visto o quanto é considerável a
preparação da enfermagem do ACCR, para os profissionais que laboram nesses serviços,
precisando desenvolver competências para lidar com demandas diversas e imprevisíveis. As
experiências consolidadas de implementação do ACCR precisam ser avaliadas nas instituições de
saúde brasileiras, com diferentes características dos serviços e contextos, a fim de construir um
corpo de conhecimento com capacidade de direcionar as melhorias necessárias ao acolhimento.
Sabendo-se que os usuários são uma peça-chave nos atendimentos das instituições de saúde,
onde estes devem estar devidamente orientados, sobre a classificação de risco e assim,
compreender o porquê de ter recebido determinada CR durante a triagem. Assim tem-se a melhoria
da assistência prestada, priorizando de forma correta todos os pacientes, desde os urgentes aos
não-urgentes. A efetiva implementação dos fluxos de atendimentos é necessária e requer
mudanças de comportamento da própria população para que a demanda não exceda a capacidade
funcional do serviço a fim de diminuir os riscos ou graus de sofrimento de pacientes que chegam
mais graves. Ainda há muito o que ser enfrentado, aprendizados contínuos e desenvolvimentos dos
novos sistemas para serem adotados em cada serviço de urgência e emergência. O enfermeiro
exerce um papel primordial na humanização, principalmente, no que tange ao acolhimento, visto
que ele é responsável por realizar a primeira consulta com o paciente tornando-se aberto para ouvir
as queixas do usuário através da escuta ativa qualificada. Ressaltando-se a relevância e a
priorização da estrutura física dos serviços de emergência, pois a ambiência influencia a prestação 
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de cuidados, de modo a construir ações de saúde efetivas e humanizado, propondo um ambiente
privativo e adequado, estimulando e permitindo livre expressão do paciente. Com isso, torna-se
necessário o envolvimento de administradores, trabalhadores e pacientes, uma vez que somente
com a união de todos a consolidação e evolução serão atingidas. Diante do exposto e
considerando a busca do conhecimento da enfermagem nos atendimentos não urgentes nos
serviços de urgência e emergência, questiona-se: como a enfermagem lida com atendimentos não
urgentes? Assim o estudo teve como objetivo, conhecer como a enfermagem age com o
acolhimento com classificação de risco com todos os usuários que procuram as redes de urgência
e emergência, quais os impedimentos e dificuldades são encontrados no sistema, abordando a
eficiência de treinamentos quando aplicados aos enfermeiros para receber a demanda que é
proposta no cotidiano dos serviços de urgência e emergência. Objetivo: O objetivo do presente
artigo foi conhecer a enfermagem nos atendimentos não urgentes nos serviços de Urgência e
Emergência. Metodologia: Consiste em uma revisão de literatura com análise feita através dos
bancos de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online, Google Acadêmico e BVS (Biblioteca
Virtual da Saúde), com artigos que abordam a atuação da enfermagem na classificação de risco e
acolhimento de atendimentos de pacientes não urgentes nos Serviços de Urgência e Emergência.
Foram estudados 20 artigos, dos quais 5 foram selecionados para enfoque da pesquisa. No
momento inicial surgiram indagações a respeito da relevância do estudo e quais as informações
necessárias para o alcance do objetivo. Resultados: Com base no material de estudo consultado,
buscou-se conhecer como a enfermagem lida com os atendimentos não urgentes nos serviços de
urgência e emergência. O acolhimento com classificação de risco é uma importante ferramenta na
organização de atendimento em urgência, a fim de atender os usuários e suas necessidades de
saúde, selecionando a partir dos critérios propostos pelas unidades, os pacientes que têm maior
necessidade de atendimento baseando-se na queixa principal e estratificação de risco, garantindo
atendimento imediato, organização, promoção de trabalho em equipe, melhores condições de
trabalho dos profissionais, satisfação do usuário com escuta efetiva e resolutividade do problema
do paciente. Entretanto, há alguns desafios na implementação efetiva nos serviços de urgência e
emergência, visando a alta demanda de atendimentos, evidenciando que o número elevado de
pacientes não urgentes aumenta a espera para consulta médica, causando impacto nas unidades.
Por isso foi visto o quanto é importante a preparação da enfermagem do AACR, para os
profissionais que laboram nesses serviços precisando desenvolver competências para lidar com
demandas diversas e imprevisíveis. A superlotação vem inviabilizando a oferta de um atendimento
integral, produzindo uma assistência fragmentada, com um foco direcionado às ações imediatas e
específicas diante da queixa apresentada. Dificuldades de acesso a outros serviços da Atenção
Primária, como dificuldade de acesso à atenção ambulatorial especializada, demora no
agendamento de consultas, a desarticulação da Rede de Atenção às Urgências com a Atenção
Primária, isso tudo causa atraso, insatisfação dos usuários causando também sobrecarga no
trabalho dos profissionais. Tendo compreensão que o Acolhimento com Classificação de Risco é
uma ferramenta importante para os serviços de atendimento e que o Conselho Federal de
Enfermagem garantiu que a classificação de risco e priorização da assistência em Serviços de
Urgência é privativa do enfermeiro, ainda há muitos impedimentos a serem enfrentados para um
atendimento qualificado tanto para pacientes graves, como não-graves. A efetiva implementação
dos fluxos de atendimentos é necessária e requer mudanças de comportamento da própria
população para que a demanda não exceda a capacidade funcional do serviço a fim de diminuir os
riscos ou graus de sofrimento de pacientes que chegam mais graves. Desta maneira, compreende-
se a extrema importância a qualificação do enfermeiro no ACCR, como: treinamento periódico,
conhecimento das condutas do acolhimento, relação entre lideranças/liderados e discussão sobre 
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fluxograma, sendo assim, essencial para uma atenciosa análise de risco e da fragilidade de cada
usuário que busca o atendimento de urgência. Considerações finais: Nas pesquisas encontradas,
buscou-se conhecer como a enfermagem lida com os atendimentos não urgentes. Entendendo a
eficiência da aplicação do acolhimento com classificação de risco fazendo com que a enfermagem
faça um atendimento com escuta efetiva para a identificação da prioridade clínica, organização e
satisfação dos usuários. Apontando as dificuldades de acesso a outros serviços da Atenção
Primária de Saúde pela falta de informação aos usuários não urgentes e desarticulação com as
redes de Urgência e Emergência, demora no agendamento de consultas, fragilidade na
organização do acolhimento das queixas agudas, trazendo alta demanda no atendimento e atraso
nos serviços de urgência e emergência. Desse modo, foi identificado que o Acolhimento com
Classificação de Risco é uma ferramenta de mecanismo útil e indispensável do cuidado em
enfermagem, que estruturam a unidade e o trabalho dos profissionais, porém precisa-se de
implementação de ações voltadas para o fluxo intenso e treinamentos que atendam a todos os
usuários, até os não urgentes, de forma qualificada, tendo em vista que a RUE é porta de entrada
da APS. Contribuições/implicações para a enfermagem: O olhar da enfermagem é
imprescindível para todos os tipos de atendimentos, inclusive os não-urgentes. Uma vez que a
finalidade do trabalho do enfermeiro é cuidar, torna-se fundamental estudos sobre os aspectos
subjetivos e objetivos relacionados aos atendimentos não urgentes, aprofundando levantamento e
o conhecimento da alta demanda das redes de urgência e emergência e como a enfermagem deve
lidar com cada caso, implementando ações de avaliação e acolhimento que devem ser feito a partir
de treinamentos aos profissionais de enfermagem de acordo com as necessidades do serviço de
urgência e emergência.
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Introdução: A atividade física é fator determinante da saúde relacionado com hábitos e estilos de
vida, influenciando os estados de saúde das populações, sendo relevante a sua inserção no
quotidiano da comunidade, levando-se em consideração como as pessoas se relacionam com os
locais públicos e abertos para prática de atividades físicas, em conformidade com o princípio
doutrinário do SUS e atributo essencial da APS denominado integralidade. Nesse alinhamento, a
elaboração de ações e orientações sobre alimentação saudável, prática de atividades físicas e
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), contribuem para manutenção da
capacidade funcional pelo maior tempo possível, desde que sejam cumpridas as regras de etiqueta
respiratória e de distanciamento físico mínimo de 1,5 m (um metro e meio), durante a utilização
destes espaços públicos. Portanto, um dos principais desafios apresentados aos profissionais e
gestores públicos é a inclusão do tema na implementação de políticas públicas. Objetivo:
Desenvolver ações integradas entre a Atenção Primária à Saúde e a Vigilância em Saúde,
norteadas pela Política Nacional de Promoção da Saúde e seus eixos específicos, quais sejam:
Alimentação Saudável, Promoção da Atividade Física, Promoção do Desenvolvimento Sustentável
e adesão às Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS). Metodologia: O Projeto
Mexa-se configura-se como uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e parceiros
que tem o propósito de fortalecer a prática de cuidado no âmbito do SUS, voltadas à promoção da
saúde e prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), favorecendo a integração de
ações e serviços de saúde na APS, como elemento imprescindível à integralidade da assistência.
As ações foram desenvolvidas inicialmente por meio de um Pólo Piloto implantado no Parque do
Bom Menino, em ambiências cedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Instituto
Municipal de Paisagismo do município de São Luís - MA. A equipe multiprofissional foi composta
por profissionais da SEMUS, quais sejam: professores de educação física, nutricionistas,
enfermeiros, especialistas em PICS, médicos, entre outros. As ações são direcionadas para a
população adulta residente no Município de São Luís - MA. Resultados: Os resultados parciais
obtidos em seis meses desde a implantação do Projeto Mexa-se, envolvendo mais de 100 pessoas
na faixa etária maior ou igual a 18 anos, demonstram que a prática de atividades físicas orientadas,
supervisionadas e sistematizadas por uma equipe interprofissional proporciona melhores benefícios
aos indivíduos no que tange ao equilíbrio, a flexibilidade, a força muscular e desempenho cognitivo,
contribuindo para melhorar a qualidade de vida a população adulta residente no município de São
Luís - MA. Estes resultados corroboram com dados publicados pela comunidade científica,
comprovando que a atividade física, somada à adesão a uma alimentação saudável têm se
consolidado como fatores de proteção contra o sedentarismo e as DCNT. Todos os usuários do
Projeto Mexa-se foram convidados a realizarem testagem contra a Covid-19 e em outro momento,
apresentaram Cartão de Imunização contra a Covid-19, como critério para cadastramento e 
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avaliação no Projeto Mexa-se. Considerações finais: Não restam dúvidas de que a relação entre
atividade física e saúde é apontada pelos cientistas como sendo fundamental para a melhoria da
qualidade de vida da população adulta. Nesse alinhamento, espera-se com a implementação do
Projeto Mexa-se em novos espaços do município de São Luís - MA, possam garantir a continuidade
da prática segura de atividades físicas regulares em ambiente abertos, mesmo durante a pandemia
do Novo Coronavírus, para redução do comportamento sedentário deste público alvo.
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Introdução: A hipertensão arterial na gravidez vem acometendo muitas mulheres no mundo,
tornou-se um problema de saúde pública e a maior causa de morte. É uma doença crônica
caracterizada pela elevação dos níveis de pressão. A classificação da hipertensão na gravidez é
dividida em quatro, são: 1-hipertensão crônica, 2-pré-eclâmpsia/eclâmpsia, 3- pré-eclâmpsia
superposta à hipertensão crônica e 4-hipertensão gestacional. Estudos mostram alguns fatores de
riscos que predispõem a gestante a apresentar doenças, como: diabetes, gravidez múltipla,
obesidade, primíparas, idade superior a 30 anos, hereditariedade e raça negra. A enfermagem
consiste na educação do autocuidado, portanto deve-se ajudar as gestantes com hipertensão na
gravidez fazendo orientações a fim de auxiliá-la para alcançar o equilíbrio e diminuir o sofrimento,
as complicações, para assim, incentivar as gestantes a terem seu filho da forma mais saudável
possível. O diagnóstico deve acontecer o mais breve possível no pré-natal em vista dos valores da
pressão arterial anormal e sinais e sintomas de riscos, considerando o agravo como uma grande
doença nas gestantes, portanto, sendo explorado cada vez mais pela enfermagem. O profissional é
importante pois é quem acompanha a gestante e realiza as investigações logo nas primeiras
consultas, assim como, realiza ou encaminha para a resolutividade dos problemas encontrados. A
hipertensão arterial é o problema de saúde mais comum nas grávidas, manifestando-se em muitas
gestantes no mundo. Uma grávida pode ter hipertensão, seja porque já era hipertensa antes de
engravidar ou porque desenvolveu hipertensão arterial durante a sua gestação. Objetivo: Como o
profissional de enfermagem pode reconhecer e identificar sinais e sintomas da hipertensão arterial
na gravidez? Conhecer, compreender a hipertensão arterial na gravidez e como a assistência de
enfermagem age perante essa doença, explicar a Hipertensão Arterial na Gestação, descrever as
manifestações clínicas da hipertensão arterial na gravidez e conhecer as intervenções de
enfermagem nas mulheres com hipertensão arterial na gravidez. Metodologia: A pesquisa foi de
abordagem bibliográfica, foram consultadas bibliografias por meio de livros, revistas, artigos
científicos, localizados em sites especializados como Scielo, Google Acadêmico, dentre outros
sites. Foram utilizadas palavras chaves como: “Hipertensão”; “Gravidez”; “Hipertensão na gravidez”
e "Assistência de enfermagem”. Resultados: A hipertensão arterial na gravidez (H.A.G) é uma das
complicações que acometem inúmeras mulheres no mundo, devido a essas circunstâncias
tornaram-se um problema de saúde pública por causar morbidade e mortalidade para o binômio
mãe e filho. A etiologia da doença é um tanto desconhecida, mas estudos mostram que a
identificação da H.A.G é o aumento dos valores da pressão arterial, que se diferencia dos valores
de 140 mmHg x 90 mmHg, e que surge na segunda metade da gestação principalmente na 20ª
semana. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, “a expressão hipertensão na gravidez
recebe a designação geral de doença hipertensiva específica da gestação (DHEG)”. A FEBRASCO
(Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia) classifica a hipertensão na gravidez, em quatro,
sendo elas: Pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, hipertensão crônica, hipertensão gestacional e pré-
eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. Denomina-se hipertensão crônica aquela quando a
gestante for diagnosticada com hipertensão antes da 20ª semana de gravidez, sendo considerada 

Modalidade:Comunicação coordenada
Área:Educação e formação em saúde
Tipo:Revisão de literatura

Título: Hipertensão arterial e a assistência de enfermagem na gravidez

Autores:  Késsia Cristina Teixeira Gomes

38



já hipertensa antes de engravidar, nos quais os valores da hipertensão crônica são ≥ 140mmhg x
90mmhg, considera-se H.C fazendo uma avaliação em períodos diferentes e se os sintomas
persistirem por mais de 12 semanas após o parto. Já a pré-eclâmpsia é tida como a doença de um
índice elevado de mortes maternas, é multifatorial complexa e estudos ainda não descobriram a
sua etiologia. O surgimento dos sinais e sintomas varia de gestante para gestantes, sendo muito
comum acontecer após 20ª semana um agravo da H.A, proteinúria e edema. A pré-eclâmpsia é
classificada em leve ou grave, cada uma é diagnosticada de acordo com sua manifestação clínica e
é responsável por uma indicação constante da interrupção precoce da gravidez para o bebê e a
mãe não sofrer complicações. Sendo assim a pré-eclâmpsia leve é de menor índice de mortalidade
para mãe e filho, acontece quando os sinais e sintomas não cedem com o repouso, o ganho de
peso corporal chega a 500g ou mais por semana e a pressão fica alterada podendo ser
normalizada com medicamentos. Desse modo a pré-eclâmpsia grave é o tratamento insatisfatório
da pré-eclâmpsia leve, mas aparecendo complicações adversas, como a dor pélvica, falta de ar
(dispneia), sangramento vaginal, edema pulmonar, cefaleia entre outros e o valor da pressão tem
valor de 160 mmHg x 110 mmHg. Em vista disso, a pré-eclâmpsia é caracterizada depois da 20ª
semana associada à perda exacerbada de proteínas na urina. Responsável por grande parte das
indicações de interrupção antecipada da gravidez. Atualmente a teoria mais aceita é a da "má
placentação": uma invasão trofoblástica deficiente levaria a uma lesão endotelial com espasticidade
difusa, associada a hipercoagulabilidade, inflamação, hiperlipidemia e resistência insulínica. Devido
a essas circunstâncias a hipertensão tornou-se um agravo de saúde pública. A eclâmpsia é a
ocorrência de convulsões em gestantes ou puérperas com caráter tônico-clônico, a origem das
convulsões são estímulos elétricos, é a forma mais grave das doenças da gravidez, pois tem um
aumento significativo de mortalidade e hemorragia cerebral. A eclâmpsia considera-se também
outros sinais e sintomas, como: distúrbios do sistema nervoso central, cefaléia e alterações
comportamentais. A eclâmpsia é uma evolução da doença, apresentada através de convulsões e 
 até mesmo as manifestações clínicas da pré-eclâmpsia grave, embora a fisiopatologia da
eclâmpsia seja biológica, surgem diferenças entre eclâmpsia e epilepsia ambas não são iguais. Em
alguns casos não necessariamente terá eclâmpsia aquela gestante que tenha tido pré-eclâmpsia. É
acometida na maioria das vezes no último trimestre ou puerpério. As grávidas hipertensas têm
grandes modificações morfológicas e funcionais no seu organismo, são circunstância que acontece
pelo espasmo arteriolar, que estreita o diâmetro dos vasos sanguíneos, impossibilitando a 12
fluência adequada do sangue aos órgãos e aumentando a pressão sanguínea. As primíparas têm
mais chances de adquirir a hipertensão arterial, independentemente da idade que elas engravidam,
pois é a primeira vez que as mesmas entram em contato com algo novo dentro do útero (feto). O
diagnóstico das gestantes com hipertensão é feito através da aferição dos valores pressóricos e se
for considerado anormal, ou seja, acima de 140mmHg X 90 mmHg, elas deverão ser
acompanhadas e encaminhadas para o acompanhamento com o obstetra. O edema é avaliado
como o primeiro traço de pré-eclâmpsia quando aliado a proteinúria e hipertensão arterial. É
considerado proteinúria (presença de proteínas na urina) quando há uma eliminação acima de
300mg/litros em 24 horas, ou aparecimento de 1g ou mais litros em 6 horas. Quando o diagnóstico
da hipertensão é precoce, ou seja, quando acontece antes da 20ª semana, essas gestantes já
tinham hipertensão crônica ou outras nem sabiam que eram hipertensas. Deve ser feito
antecipadamente no decorrer do pré-natal a análise basal da função renal e do número de
plaquetas para que seja feita uma comparação para assim determinar no terceiro trimestre se a
pressão alta é algo patológico (início da pré-eclâmpsia) ou aumento fisiológico previsto. As
mulheres com condições socioeconômicas com uma renda maior são as que mais procuram pela
assistência ao pré-natal, já as de condições socioeconômicas menores e são as mais necessitadas 
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a assistência ao pré-natal só iniciam o procedimento tardiamente. O objetivo do tratamento é
diminuir a pressão sanguínea da mãe, pois existem casos que é necessário a interrupção da
gravidez e em outros casos apenas o uso dos anti-hipertensivos diminui a pressão alta, a
identificação e o 15 tratamento precoce das gestantes hipertensas é crucial para evitar
complicações. Na pré-eclâmpsia o tratamento é hospitalar até controlar os níveis pressóricos das
gestantes, para não avançar para a pré-eclâmpsia grave, se a pressão arterial for moderada e não
tiver sinais de gravidade nessas circunstâncias o parto pode ser retardado. Já nos casos de pré-
eclâmpsia não tratados e nem controlada a pressão e o feto tiver maturidade pulmonar o
tratamento definitivo é a interrupção da gravidez, já quando a doença acontece antes da
maturidade pulmonar complica a adesão do tratamento, pois dificulta a época exata do parto. As
drogas comumente utilizadas nas gestantes com hipertensão arterial são a metildopa e hidrazina,
já os bloqueadores dos receptores da angiotensina e os inibidores da enzima conversora da
angiotensina são contraindicados durante a gravidez, pois pode ocorrer isquemia uterina e causar
insuficiência renal do feto. Outro tratamento é a mudança do estilo de vida para boas práticas de
atividades físicas, visto que ajuda no controle da pressão arterial e até mesmo na prevenção das
complicações e deve ser indicado pelo médico ou pelo educador físico. Implicações para a
enfermagem: A sistematização da assistência de enfermagem é um método que ainda está em
construção no Brasil, mas é uma metodologia ideal aos enfermeiros para aplicação de seus
conhecimentos práticos e teóricos. O SAE é constituído por 5 fases, são: histórico, diagnóstico,
planejamento, implementação e avaliação. O principal é as gestantes se conscientizar que
precisam cuidar da saúde e iniciar seu pré-natal para reconhecer se existem algumas alterações
que têm necessidade de avaliação, com o diagnóstico e o tratamento adequado evitam
complicações que possam ocorrer. A sistematização da assistência de enfermagem deve ser feita
por toda equipe de enfermagem de forma individual e com prudência a cada tipo de paciente, pois
a SAE tem processos regulados, científico e frequente para os pacientes ter um atendimento
humanizado e eficiente. A assistência provida pelos enfermeiros durante todo o pré-natal, parto e
puerpério, é crucial e essencial que o profissional tenha conhecimento da hipertensão e de todo o
processo. Alguns cuidados relacionados à enfermagem são a verificação dos sinais vitais de 2 em
2 horas, avaliação da urina, controle dos batimentos cardiofetais, orientar decúbito lateral esquerdo
e nível de consciência. Considerações finais: No presente estudo abordou-se a hipertensão
arterial na gravidez onde concluímos que essa doença acomete muitas mulheres em todo o mundo,
podendo vir assintomática ou sintomática, a identificação precocemente consiste em valores acima
do normal da pressão arterial. A doença é classificada em 4 estágios, sendo eles: pré-eclâmpsia ou
eclâmpsia, hipertensão crônica, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia sobreposta. O diagnóstico
é feito pelo profissional de saúde capacitado e o paciente fica em acompanhamento. Ao fazer o
trabalho foi constatado que existem fatores de riscos que predispõe a gestante adquirir a doença,
mas que ela pode se manifestar até mesmo em mulheres que não tem nenhum fator de risco, ou
seja, mulheres sadias. Nesse sentido concluímos que o enfermeiro é um profissional que está bem
próximo a essas mulheres com hipertensão na gravidez dando seu apoio técnico e prático para a
melhora da saúde e evitar complicações posteriores na vida das gestantes. Os resultados
adquiridos foram que a doença acomete qualquer mulher em todo o mundo independente de ter ou
não fatores de riscos que predispõe a doença e os enfermeiros estão se aprimorando dia após dia
com os conhecimentos e cuidados prestados ao paciente baseado na sistematização de
enfermagem.
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Introdução: O período puerperal é considerado uma fase que se inicia desde o primeiro momento
após o parto até o quadragésimo segundo dia, pode perdurar até um ano pós-parto. Nesse
intervalo, a mulher sofre diversas transformações fisiológicas, biológicas e sociais, que não afetam
somente a puérpera, mas também todo o seu círculo familiar. Durante o puerpério a mulher realiza
o aleitamento materno. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa prática é
importante para o desenvolvimento saudável do lactente, após os seis meses pós-parto deve-se
associar a alimentação materna com a alimentação complementar. Nessa fase, a mulher e a
família presenciam novas experiências inesquecíveis, no entanto, podem ser acompanhadas de
dúvidas, incapacidades, estresse, um misto de emoções. Esse fator motiva os pais e família a
buscar novas estratégias para enfrentar os desafios, buscando promover o bem-estar da puérpera
e do recém-nascido. A enfermagem possui um papel importante nesse ciclo, com a funcionalidade
de identificar necessidades e buscar resolvê-las de forma eficiente, através de ações para
diagnosticar e promover o tratamento de anormalidades, desse modo, evitar eventos indesejados
que possam futuramente prejudicar a mãe e o bebê. Ademais, deve promover a educação em
saúde, juntamente com a família, a população e as demais áreas, visando colaborar para redução
dos desafios e para autonomia da família no cuidado da lactante e do recém-nascido. A
assistência profissional precisa ser pautada no cuidado integral, fundamentado no contexto
sociocultural de cada puérpera, buscando compreender suas crenças e práticas no autocuidado.
Neste contexto, o enfermeiro tem importante atuação como educador, avaliando a interação da
puérpera com o recém-nascido, a orientação e apoio à família para a amamentação e orientação
quanto aos cuidados básicos com o recém-nascido auxiliando os familiares quanto ao que
observar gerando uma autoconfiança e segurança em relação à maternidade, à paternidade e ao
seguimento da vida familiar. Acolher as mulheres desde o pré-natal, parto e puerpério implica na
prestação de um cuidado humanizado a mãe e ao bebê, o atendimento puerperal tem por objetivo
uma troca de informações e experiências assim proporcionando o bem estar materno infantil,
detectando e avaliando desvios dos limites fisiológicos da puérpera. A consulta de enfermagem é
diferente da consulta médica, pois proporciona o estabelecimento de uma relação mais próxima e
individual, marcada pela informalidade e flexibilidade, a consulta é iniciada com a abordagem e
esclarecimento das dúvidas que a puérpera tem, a seguir é realizado o exame físico, avaliando
sinais vitais, mamas, detecção dos traumas mamilares, fundo do útero, lóquios e membros
inferiores. Considerando os desafios enfrentados pela puérpera, nos cuidados com o recém-
nascido, amamentação, relação com o companheiro e cuidados com o corpo. Objetivo:
Opresente estudo teve como objetivo desenvolver ações educativas na atenção às puérperas e
aos recém-
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nascidos na Estratégia Saúde da Família Vila Costa Pinto, em Aldeias Altas-MA. Metodologia:
Para a realização do projeto, inicialmente o grupo de pesquisa realizou uma reunião para planejar
a implementação do projeto, posteriormente, uma reunião juntamente com a Estratégia de Saúde
da Família (ESF) Vila Costa Pinto para efetuar o levantamento de puérperas e recém-nascidos
residentes na área. Em seguida, foram realizadas as visitas domiciliares, especificamente na
equipe de saúde da família mencionada, com a coordenadora do projeto, o bolsista e os
profissionais da equipe, especialmente a enfermeira e o agente comunitário de saúde, a fim de
contribuir nas discussões e enriquecer o conhecimento, resultando em interdisciplinaridade. As
visitas domiciliares foram realizadas semanalmente. Os assuntos abordados nas visitas serão
elaborados no intuito de refletir sobre as necessidades da demanda local. Todas as atividades
foram avaliadas pelas participantes semanalmente e ao final de cada mês, o projeto e as
atividades que a compõem foram avaliados pelos profissionais da equipe e os membros da
equipe executora. Em cada visita domiciliar foi aplicado um pequeno questionário, simples,
utilizando desenhos para identificar como Satisfeito, Pouco Satisfeito e Insatisfeito, além de um
espaço para sugestões e/ou reclamações. As visitas domiciliares com as puérperas aconteceram
no dia pré-agendado e conforme melhor se adequar à demanda da unidade de saúde e público
alvo. Semanalmente foram agendados a consulta puerperal na Unidade Básica de Saúde e
consulta da “Primeira Semana Integral em Saúde da Criança” para que a equipe de saúde da
família realizasse o atendimento à puérpera e ao bebê. Resultados: Os resultados revelaram:
Identificação previamente dos problemas que assolam às puérperas e os recém-nascidos,
fortalecendo ações de diagnóstico acompanhamento e tratamento, reduzindo assim, os índices de
mortalidade materna e infantil à essa população; Qualificação do trabalho na rede de assistência
à saúde, com abertura de espaço para a discussão/vivência interdisciplinar e multiprofissional
acerca do puerpério e cuidados com os recém-nascidos; Inserção dos acadêmicos na vivência da
realidade de trabalho da rede pública de saúde, nos níveis primários de atenção à saúde, através
da diversificação dos cenários de aprendizagem para os estudantes; Capacitação de docentes,
acadêmicos e profissionais de saúde para a excelência na Atenção Básica em Saúde;
Fortalecimento da produção científica nas necessidades do SUS, através da qualificação da
atenção à população por meio da análise da situação de saúde e conhecimento das formas de
utilização dos serviços de saúde pela população vulnerável de puérperas e recém-nascidos.
Considerações finais: Permitiu-se um momento de trocas de experiências entre a população e
os executores do projeto, dessa forma fortaleceu-se a relação profissional/usuário, ademais,
proporcionou às puérperas um momento de aprendizagem que as contribuiu para enfrentar os
desafios físicos e psicológicos tão presentes nesta etapa da vida. Enfatiza-se que, medidas
educativas para às puérperas são necessárias para a promoção da saúde, no entanto, percebe-
se um déficit com relação aos estudos e intervenções que abordem a temática, esses aspectos
torna-a uma área importante para a realização de novas produções científicas.
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Introdução: De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 287 (1998), as
residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, são orientadas pelos princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades e realidades locais e regionais, e
abrangem diversas profissões da área da saúde, dentre elas, a Enfermagem. A Comissão
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde é coordenada conjuntamente pelo Ministério
da Saúde e Ministério da Educação. As residências são divididas de acordo com as áreas de
atuação, nesse contexto é elencada a área de Terapia Intensiva. A Residência de Enfermagem
em Terapia Intensiva aborda o cuidado a pacientes críticos e de alta complexidade. As Unidades
de Terapia Intensiva (UTI) caracterizam-se como locais cujo objetivo é tratar os pacientes
considerados críticos e de alto risco, tendo o compromisso de dispor de recursos humanos e
materiais para a observação constante, agilidade e eficácia nos atendimentos, centrados na
finalidade de restabelecer a saúde dos pacientes. Ressalta-se que ser residente na fase de
pandemia por covid-19 é desafiador, tendo em vista que o residente ainda se encontra em fase de
adaptação à terapia intensiva, é um ambiente desconhecido, onde exige pensamento clínico ágil.
A covid-19 é uma doença que surgiu no ano de 2019 na China, na cidade de Wuhan, tem como
agente etiológico o vírus SARS-COV-2 e é transmitido através de contato direto ou indireto com
secreções respiratórias de pessoas infectadas. Em 2020 se tornou pandemia e a partir de então
foi decretado emergência em saúde pública pela Organização Mundial da Saúde. No que
concerne à sua patogênese, cerca de 70% a 80% dos infectados são assintomáticos ou
apresentam sintomas leves da doença, é estimado que 20% desenvolverão a forma mais grave da
doença em cuidados hospitalares e podendo chegar a 5%-10% de cuidados intensivos. O período
médio de convalescência é de 19 dias (de 2 a 5 dias até o aparecimento dos sintomas e 14 dias
pós-sintomas até a recuperação), porém os casos sob cuidados intensivos levam de 3 a 6
semanas. Como toda a população é suscetível, um aumento muito rápido do número de
infectados ocasiona sobrecarga de leitos, procedimentos e equipamentos hospitalares. A covid-19
de acordo com a gravidade dos casos trouxe muitas sequelas para os acometidos pela doença,
sendo assim faz-se necessário a reabilitação, que é considerada um processo de medidas, que
ajuda as pessoas melhorar a sua funcionalidade e sentir mais interação com o ambiente que se
encontra. A reabilitação ajuda reduzir lesões, o impacto das diversas condições que pode
apresentar a saúde. No presente momento, ao qual encontramos de recuperação global da
pandemia, a reabilitação pós covid-19 está relacionada ao tratamento tanto de medidas públicas
quanto privadas. Tem como objetivo a atenção para a saúde das pessoas e o nível de prevenção 
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terciária. A equipe multidisciplinar sobre a reabilitação tem obtido resultados muito importantes em
lidar com as sequelas da covid-19, tanto físicas como psicossociais. Objetivo: Este estudo tem
como objetivo descrever a experiência vivenciada por Enfermeiros Residentes do Programas de
Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva durante a pandemia por covid-19. Metodologia:
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência. O relato de experiência é um método de
pesquisa classificado como descritivo, com finalidade de apresentar reflexões sobre uma ação ou
um conjunto de ações, que abordam uma situação vivenciada no âmbito profissional de interesse
da comunidade científica. A experiência se desenvolveu de março de 2020 a outubro de 2021 em
UTIs de um Hospital da Rede Estadual e outro da Rede Privada, ambos localizados no município
de São Luís - MA. As UTIs destes hospitais são compostas de equipes multidisciplinares, além de
ser ambiente de ensino para Residência Multiprofissional e Médica em Terapia Intensiva. As
experiências são de Enfermeiros Residentes do primeiro e segundo ano da Residência
Multiprofissional em Terapia Intensiva de ambos os hospitais. Foi realizada escuta qualificada
individualmente dos residentes e então transcrito as experiências em arquivo do Soft Word. Por se
tratar de um relato de experiência não foi necessário passar pelos trâmites do Comitê de Ética em
Pesquisa, sendo, portanto, obedecidas todas as recomendações da Resolução n° 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Resultados: A covid-19 chegou ao Brasil no ano de 2020, no
Maranhão, o primeiro caso foi em março do mesmo ano. A Residência Multiprofissional em Saúde
de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde,
número 3/2012, deve iniciar no mês de março de cada ano em todo território nacional. Nos
Hospitais onde se desenvolveram as experiências dos residentes, destaca-se que o primeiro
contato com o contexto que a covid-19 trouxe ao sistema de saúde se deu cerca de um mês após
início do programa. Em relação a esse período pandêmico, ressalta-se que para os residentes, o
que marcou inicialmente foi a falta de experiência, principalmente emocional para lidar com as
alterações que aconteceram, não somente no que diz respeito a assistência, mas na visão de
mundo, de família, o medo de contrair a doença e transmitir para os familiares, além do desafio de
assumir responsabilidades como “enfermeiro assistencial” precocemente. Primeiramente, ter que
assumir responsabilidades de enfermeiros das UTIs dos pacientes que não contraíram covid-19,
tendo em vista que os setores estavam sobrecarregados por falta de recursos humanos, mediante
adoecimento de muitos profissionais; posteriormente, a assistência à portadores da doença,
lidando diretamente com a demanda de trabalho exaustiva. Destaca-se que a carga de trabalho na
enfermagem em terapia intensiva já é muito intensa cotidianamente, e durante a pandemia se
exacerbou ainda mais: Reanimação cardiopulmonar, intubação orotraqueal, exames de imagens e
laboratoriais, cuidados com a pele, realização de procedimentos invasivos e não invasivos,
demandas administrativas, o manejo com a equipe multiprofissional e a família, dentre outras. O
desafio de aprender a conduzir e organizar o tempo para assistência, de forma célere e resolutiva
a fim de conseguir atender todas as demandas de trabalho, visto que os pacientes não poderiam
ficar sem assistência; priorizar as atividades assistenciais em detrimento das teóricas, pois no
cenário era algo inviável. Logo, todos os residentes tiveram que ser suas atividades orientadas
para a assistência, já que o absenteísmo (faltas/ atestados) eram muito grande; conseguir manter
o psicológico saudável diante do número de óbitos, pois apesar da assistência implementada,
grande parte dos pacientes evoluíram para o óbito, isso causava um impacto emocional
significativo, impotência diante das perdas; a intubação orotraqueal e uso do ventilador mecânico,
que na teoria os residentes tinham uma visão muito positiva dessas ferramentas, começou a ser
encarado de forma cética, visto que na maioria das vezes os pacientes que eram entubados e 
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e usavam o ventilação mecânica evoluíam para o óbito; devido o contato constante com os óbitos,
desenvolveu-se medo diante da possibilidade de adoecer e consequentemente ter um desfecho
negativo que não necessariamente afeta só o residente, mas também a família. Apesar das
dificuldades, foi um período enriquecedor, pois depois da assistência na pandemia por covid-19 na
terapia intensiva, há uma preparação diferenciada para situações de intercorrências ou similares,
o que inclui os desafios da assistência e enfermagem a pacientes críticos. Foi uma oportunidade
de conhecimento de multas tecnologias como o cateter de artéria pulmonar (Swan Ganz) e auxílio
na passagem de Membrana de Circulação Extracorpórea (ECMO). Proporcionou uma grande
compreensão acerca do sistema cardiopulmonar, pois os pacientes tinham alta demanda no
aparelho respiratório, que influencia diretamente na hemodinâmica, então foi necessário um
empenho teórico mais aprofundado desses sistemas para entender o funcionamento e aplicar na
prática profissional. Houve a implementação dos cuidados com a pele dos pacientes acometidos
por covid, pois tinham particularidades no que diz respeito a esse órgão. A proteção da pele e os
cuidados necessários para prevenção de lesão por pressão foi algo relevante no cuidado de
enfermagem pelos residentes, associado ainda ao aprendizado no tratamento dessas lesões, que
pela gravidade dos pacientes, eram de grande porte. Ressalta-se também o cuidado com os
pacientes que cronificam, diante das complicações e posteriores sequelas, que tinham demandas
diferenciadas, no que diz respeito a neuro sequelas, a perda de força muscular global, demandas
respiratórias, cardiovasculares, renais, dentre outras. Atuar na reabilitação desses pacientes foi
essencial tanto para estabelecer a qualidade de vida para eles, quanto para aquisição de
experiência profissional. Considerações finais: De acordo com a vivência dos Enfermeiros
Residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva, destaca-se o
protagonismo desses profissionais durante o momento de calamidade pública. Ressalta-se a
importância das residências em saúde no contexto de saúde do Brasil, a fim de capacitar
profissionais que atendam as demandas assistenciais de forma eficaz e qualificada. Implicações
para enfermagem: A atuação do enfermeiro residente em terapia intensiva está diretamente
ligada ao protagonismo da enfermagem no contexto de crise vivenciado em todo o mundo. Sendo
assim, tal relato de experiência trouxe reflexões sobre a importância do enfermeiro na assistência
de qualidade ao paciente e a necessidade de educação continuada dos enfermeiros atuantes no
sistema de saúde brasileiro, como por exemplo através das residências em saúde.
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Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é conceituada como um
método de prestação de cuidados para a obtenção de resultados satisfatórios na implementação
da assistência, com o objetivo de reduzir as complicações durante o tratamento, de forma a
facilitar a adaptação e recuperação do paciente. Sistematizar é o método no qual visa organizar
toda a assistência de enfermagem, materiais, documentos, pessoal e o Processo de Enfermagem
(PE). Segundo a resolução COFEN 358/2009 o P.E. deve ser realizado, de modo deliberado e
sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional
de Enfermagem e deve seguir as cinco etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem,
planejamento, intervenções e avaliação. Até pouco tempo, o poder psiquiátrico parecia ter um
domínio próprio, território pronto onde era permitido dizer quem era louco e não louco. O campo
da saúde mental vai desterritorializar este domínio e reterritorializá-lo, de modo ampliado, a novos
domínios da prevenção, da promoção, da reportação à doença mental em nome de uma saúde
mental. Transtornos graves associados ao consumo de álcool e outras drogas (exceto tabaco)
atingem pelo 12% da população acima de 12 anos, sendo o impacto do álcool dez vezes maior
que o do conjunto das drogas ilícitas. A criminalização do consumo agrava a vulnerabilidade dos
usuários de drogas, exigindo uma articulação efetiva e inventiva entre a rede de cuidados e outras
políticas setoriais, como justiça, segurança pública, trabalho, educação, ação social. Sem esta
articulação e cooperação intersetorial, um acesso efetivo à prevenção e ao tratamento não está
assegurado. O diagnóstico de transtornos ligados à utilização de múltiplas substâncias (F19.-)
deve ser reservado somente aos casos onde a escolha das drogas é feita de modo caótico e
indiscriminado, ou naqueles casos onde as contribuições de diferentes drogas estão misturadas.
O paciente do estudo apresenta transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
substâncias psicoativas - síndrome de dependência (F 19.2), transtorno psicótico (F.19.5) e
esquizofrenia paranóide (F 20.0). Este estudo tem grande relevância para a prática e vivência do
enfermeiro, uma vez que em qualquer área da saúde pode se deparar com uma pessoa que tenha
problemas de saúde psíquicos e, portanto, necessita de conhecimentos prévios sobre esses
problemas para uma abordagem adequada, assim como precisará identificar diagnósticos de
enfermagem e elaborar planos de cuidados. Importante salientar, a importância da assistência de
enfermagem nos serviços de saúde mental para contemplar um cuidado integral, eficiente e
singular da pessoa em tratamento. Objetivo: os objetivos do estudo foram identificar diagnósticos
de enfermagem, levantar resultados e traçar intervenções a uma pessoa com problema de saúde
psíquico atendida em uma instituição psiquiátrica utilizando a metodologia própria da enfermagem,
NANDA, NOC E NIC. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência,
que visa relatar a experiência dos autores sobre a aplicabilidade da SAE a um paciente
esquizofrênico e dependente químico, construído a partir do estágio supervisionado de Saúde 
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Mental do curso de Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior privada. Desenvolvido em
uma clínica psiquiátrica de São Luís – MA, no período de 6 de novembro a 10 de dezembro de
2021. Foram realizadas abordagens ao paciente e consulta ao prontuário visando fazer a coleta
de dados e confirmar as informações passadas pelo mesmo. Depois da coleta de dados foram
identificados os problemas que deram origem aos diagnósticos, em seguida foram estabelecidos
os resultados esperados e intervenções. As intervenções foram realizadas durante as oficinas
individuais e coletivas visando contemplar os resultados esperados. O presente estudo atende aos
preceitos éticos do comitê, por se tratar de um relato de experiência dos autores e não da
identificação do paciente, relato de caso, não havendo a obrigatoriedade do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido. Resultado: Histórico de Enfermagem homem, maior de idade,
encaminhado do H.N.R, acompanhado da mãe, reagudizou há +/- 15 dias, apresentando-se
agressivo, agitado, inquieto, pornofônico, ideias e tentativas suicidas, risos imotivados,
instabilidade emocional, confuso, diálogo desconexo. Vem apresentando a doença há +/- 1 ano,
tendo como possíveis fatores desencadeadores o uso de Cannabis. Nesse percurso apresentou 3
episódios de surto psicóticos, onde foi levado para o hospital de emergência psiquiátrica (H.N.R),
sendo encaminhado pela terceira vez a este estabelecimento para internação psiquiátrica. Queixa
Principal: encontra-se sonolento, calmo, receptivo às abordagens e orientado. Antecedentes
pessoais: parto eutócico, a termo, chorou ao nascer, não apresentou viroses na infância, tabagista
(cigarro e maconha), etilista. Não possui doenças preexistentes, não apresenta passado cirúrgico.
Nega uso de medicação no domicílio. Antecedentes familiares: pai e mãe vivos (divorciados), filho
único (não há falecidos), nega diabetes, avó materna hipertensão, prima com transtorno mental
(não soube especificar). Ao exame físico, apresentou-se normotenso – PA: 120 X 80 mmHg,
estatura 173 cm e peso 72 kg, à inspeção não apresentou lesões corporais e edemas.
Medicações em uso durante a internação: Haldol (5mg), Phenergan (25mg), Neozine (25 mg).
Impressões do Enfermeiro: paciente apresenta-se desesperançado quanto a vida, relatando ideias
suicidas, apresenta dificuldade de expressão de sentimentos, afirmando não querer mostrar “seu
lado fraco”, apresenta risadas constantes, mas ao ser questionado sobre diz que o motivo é não
mostrar seu lado triste. Refere entender a importância do abandono do fumo, mas menciona que
deseja voltar a fumar após a internação. Paciente refere ainda que a maioria do tempo se sente
deprimido e que o uso da maconha é um refúgio para se sentir melhor. Diagnósticos, Resultados e
Intervenções de Enfermagem (NANDA, NOC e NIC) Diagnóstico (NANDA) Desesperança,
caracterizada por indicadores verbais de desânimo (ideias suicidas), relacionada a estresse
crônico. Resultado (NOC) Vontade de viver 
1. Expressão de otimismo, atualmente em gravemente comprometido, aumentar para levemente
comprometido; 2. Pensamentos pessimistas, atualmente em grave, melhorar para leve; 3.
Pensamentos suicidas, atualmente em substancial, melhorar para nenhum; 4. Expressão da
determinação para viver, atualmente em muito comprometida, aumentar para não comprometida.
Intervenções (NIC) 1. Conversar com o paciente sobre experiências emocionais; 2. Auxiliar o
paciente a identificar sentimentos, como ansiedade, raiva ou tristeza; 3. Escutar/encorajar
manifestações de sentimentos e crenças; 4. Encorajar o diálogo ou o choro como formas de
reduzir a resposta emocional. Diagnóstico (NANDA) Controle emocional lábil, caracterizado por
risadas excessivas sem sentir felicidade, relacionado a transtorno emocional e abuso de
substância. Resultado (NOC) Equilíbrio de humor 1. Exibição do afeto adequado à situação
atualmente em raramente demonstrado, aumentar para frequentemente demonstrado; 2. Exibição
de humor não instável atualmente em raramente demonstrado, aumentar para frequentemente
demonstrado; Intervenções (NIC) 1. Avaliar o humor inicialmente, e em intervalos, à medida que o
tratamento evolui; 2. Providenciar oportunidades para o desenvolvimento de atividades físicas; 3. 47



Monitorar o funcionamento cognitivo (concentração, atenção e memória); 4. Usar linguagem
simples nos momentos de interação com o paciente; Diagnóstico (NANDA) Conhecimento
deficiente, caracterizado por conhecimento insuficiente (relação transtorno mental e maconha)
relacionado a informações insuficientes Resultado (NOC) Conhecimento: processo da doença 1.
Causas e efeitos colaboradores, atualmente em conhecimento limitado, aumentar para
conhecimento substancial; 2. Efeito psicossocial da doença do indivíduo atualmente em nenhum
conhecimento, aumentar para conhecimento substancial. Intervenções (NIC) 1. Avaliar o nível
atual de conhecimentos do paciente relativo à doença; 2. Discutir mudanças no estilo de vida que
podem ser necessárias para inibir complicações futuras e/ou controlar o processo da doença 3.
Revisar o que o paciente conhece sobre a condição; 4. Investigar com o paciente o que ele já fez
para controlar os sintomas. Diagnóstico (NANDA) Processos familiares disfuncionais,
caracterizado por dinâmica familiar perturbada, relacionado a habilidades insuficientes para a
solução de problemas. Resultado (NOC) Enfrentamento familiar 1. Uso de estratégia para manejo
de conflitos familiares atualmente em raramente demonstrado, aumentar para frequentemente
demonstrado. Intervenções (NIC) 1. Identificar os pontos fortes da família 2. Ajudar os membros
da família a mudar a forma de relacionamento entre si; 3. Providenciar mecanismos de
comunicação entre os membros da família; 4. Incentivar uma comunicação empática e assertiva.
Evolução dos Enfermagem: Paciente encontra-se higienizado, alimentado, orientado no tempo e
espaço, calmo, comunicativo, receptivo às abordagens da equipe multiprofissional e de
enfermagem. Refere sono não reparador e ininterrupto devido “ansiedade para com o dia
seguinte”. Apresenta melhora nos relatos de otimismo, mostrando-se disposto a viver, mantém
resistência a demonstrar emoções, referindo “não querer mostrar seu lado fraco”. Apresenta
discurso contraditório em diversos momentos, ao ser questionado o mesmo explica que “é muito
contraditório”. Ao ser questionado sobre o uso de cannabis, o mesmo reconhece a importância de
deixar o uso, contudo não demonstra interesse em parar. Após a visita da família, a mãe relatou
que ao ser falado sobre uma possível internação particular, após a alta desse estabelecimento, o
filho mostrou-se descontente e encerrando mais cedo à visita, dizendo que mesmo após a
internação, voltaria a usar cannabis. A mãe ainda refere que no hospital de emergência o filho foi
diagnosticado com Transtorno Bipolar. A família foi aconselhada a usar uma linguagem menos
impositiva e mais assertiva. Foi feita a aplicação do questionário AUDIT, o qual obteve o score 3.
Foram realizadas atividades estimuladoras da cognição e memória. Os diagnósticos que foram
melhorados: Desesperança, caracterizada por indicadores verbais de desânimo (ideias suicidas),
relacionada a estresse crônico; Controle emocional lábil, caracterizado por risadas excessivas
sem sentir felicidade, relacionado a transtorno emocional e abuso de substância; Conhecimento
deficiente, caracterizado por conhecimento insuficiente (relação transtorno mental e maconha)
relacionado a informações insuficientes. Última evolução: Paciente mantém-se higienizado,
alimentado, orientado no tempo e espaço, calmo, comunicativo, receptivo às abordagens da
equipe multiprofissional e de enfermagem. Refere melhora no sono, mas mantém-se não
reparador e ininterrupto. Mantém melhora nos relatos de otimismo, mantém resistência a
demonstrar emoções e discurso contraditório. Foram realizadas atividades estimuladoras da
cognição, memória e com música. Conclusão: Ao fim desse estudo pode-se aferir que a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao paciente em internação psiquiátrica com
transtorno mental é singular e necessita de atenção redobrada. Os diagnósticos (NANDA)
levantados, apesar de em sua composição estarem bem estabelecidos, nesse caso em particular,
não são fechados, visto que em todo tempo a coleta de dados mostrava novos indicativos por 
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conta da multiplicidade das informações passada pelo paciente. Os resultados (NOC) foram
alcançados parcialmente e as intervenções (NIC) foram implementadas e bem aceitas pelo
paciente. Pode-se observar uma diferença significativa desse paciente para os demais com o
mesmo diagnóstico psiquiátrico, o que reforça os benefícios de uma assistência sistematizada. O
planejamento das intervenções foi fundamental para a aceitação do cliente e sua boa evolução
durante o período do estudo. 
DECs: Transtorno Mental, Doença Mental, Doença Psiquiátrica
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Introdução: Na era das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, a Segurança do
Paciente continua sendo um dos principais desafios das autoridades sanitárias de todo o mundo.
Os incidentes e eventos adversos (EA) relacionados à assistência à saúde são responsáveis por
comprometer o estado de saúde de pelo menos 42,7 milhões de pacientes no planeta a cada ano.
Essa problemática fez com que a Joint Commission International (JCI), em parceria com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), desenvolvesse metas de segurança do paciente em
padrão internacional prevendo melhorias específicas relacionadas a essa problemática. No
contexto brasileiro, o Ministério da saúde por meio do Programa Nacional de Segurança do
paciente (PNSP) - instituído pela portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013 – estabeleceu
como critério obrigatório a constituição de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) no âmbito
dos serviços de saúde como um fator estratégico para o alcance dessas metas em território
nacional. Um dos principais eixos para o sucesso no alcance das metas é o processo de
notificação de incidentes e eventos adversos. A notificação de incidentes e EA no âmbito dos
serviços de saúde é uma importante ação para a segurança do paciente e melhoria da qualidade
nos serviços de saúde estabelecida pela RDC nº. 36/2013, que institui ações estratégicas para a
segurança do paciente e dá outras providências. De acordo com a nota técnica Nota Técnica nº
05/2019 GVIMS/GGTES/ANVISA, mensalmente, o profissional responsável pela segurança do
paciente nas instituições de saúde deve realizar as notificações ao sistema do Ministério da Saúde
estabelecido para esse fim, denominado NOTIVISA. Contudo, os NSP devem desenvolver sua
logística de gerenciamento de acordo com a realidade do serviço em que se insere, a fim de
identificar os eventos no cotidiano e por fim notificá-lo na plataforma disponibilizada pelo governo
federal. Dentre os profissionais que realizam trabalhos de assistência à saúde, as evidências
apontam que os enfermeiros possuem um papel notório na notificação desses eventos, uma vez
que promove a assistência direta aos pacientes nos mais diferentes níveis de complexidade e
situações, sendo este um forte aliado para identificação de situações de risco para a segurança do
paciente. Todavia, no contexto brasileiro, o processo de notificação desses eventos é permeado
por diversas fragilidades que comprometem a notificação por parte dos profissionais de saúde;
como sobrecarga de trabalho, falta de treinamentos específicos a respeito, cultura de segurança
frágil e ações punitivas, o que fortalece a subnotificação em muitos casos. Esse cenário evidencia
a importância de as instituições de saúde implementarem sistemas internos de notificação de
eventos adversos, incentivando os profissionais a reportá-los, bem como facilitando a identificação
de fragilidades na assistência e despertando a necessidade de desenvolverem ações mais 
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seguras com o objetivo de diminuir os erros. Objetivo: Implantar um sistema de baixo custo para
notificação de incidentes eventos adversos para a melhoria no gerenciamento de riscos e
segurança do paciente. Metodologia: Trata-se de um uma pesquisa com abordagem qualitativa,
do tipo relato de experiência, realizada no período de setembro a dezembro de 2021, no âmbito do
Hospital Regional Dra. Laura Vasconcelos, referência em ortopedia e traumatologia na cidade de
Bacabal – MA. Para a realizar a implementação do sistema, a pesquisa seguiu as seguintes
etapas de execução sendo: etapa diagnóstica, formulação de estratégia, desenvolvimento,
implantação e avaliação. Na etapa diagnóstica, durante o mês de setembro de 2021, adotou-se o
método de observação participante, a partir da vivência com os profissionais de saúde nos
setores, a fim de entender as necessidades, fragilidades e o levantamento das notificações de
eventos adversos realizados pelos profissionais. Essa fase foi realizada em conjunto com o
Núcleo de Segurança do Paciente da unidade, durante as auditorias diárias nos setores. Na etapa
de formulação da estratégia, a plataforma Formulários do Google foi selecionada como a
ferramenta a ser utilizada para a realização das notificações, levando em consideração o baixo
custo para implementação da mesma, praticidade da aplicação e a melhoria no gerenciamento,
uma vez que a plataforma viabiliza a produção de indicadores em tempo real a partir da integração
da plataforma com o google sheets. Na etapa de desenvolvimento, o modelo de ficha impressa foi
adaptado para o sistema do formulário do Google. A ficha foi adaptada para um modelo de
seleção predeterminada, que elencou uma grande quantidade de incidentes e eventos adversos
existentes, a fim de agilizar o processo de notificação a partir da seleção do evento a ser
notificado na categoria, respeitando os campos de preenchimento definidos pela Classificação
Internacional para Segurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde (OMS), que
proporciona o registro de dados para analisar cada caso notificado ou o conjunto de dados
registrados por um serviço. Ainda nessa etapa, os profissionais da unidade foram inseridos na
plataforma individualmente, agrupados no sistema de acordo com a sua unidade de trabalho,
sendo: Classificação de Risco, Observação, Clínica Médica, Estabilização, Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e Centro Cirúrgico. Já a etapa de implementação seguiu duas fases: A fase de
implementação do sistema e a fase de treinamentos. Na fase de implementação, o sistema foi
instalado no computador central utilizado pelo Núcleo de Segurança do Paciente – que passaria a
receber todas as notificações de forma imediata e em tempo real com um painel de gerenciamento
e controle de planilhas - e em todos os computadores dos outros setores de assistência. O acesso
ao formulário foi configurado com um ícone específico e fixado na barra de tarefas dos
computadores da unidade para facilitar o acesso ao sistema. Para realização dos treinamentos,
foram elaborados materiais educativos acerca do manuseio do sistema, bem como a orientação
dos conceitos de incidentes e eventos adversos para fortalecer a cultura de segurança do paciente
na instituição e sensibilizar os profissionais quanto a importância do ato de notificar. Os
profissionais passaram por treinamentos in loco, orientados individualmente sobre para domínio
efetivo da plataforma. Participaram da capacitação 55 enfermeiros. Resultados: O diagnóstico
inicial realizado por meio da observação participativa constatou fragilidade no processo de
notificação de incidentes e eventos adversos. Durante a vivência, foi possível observar que o
modelo de ficha impressa utilizado inicialmente pelos profissionais para realização da notificação
era um fator que dificultava a realização do processo, observado principalmente pela equipe de
Enfermagem que alegavam prioridade sobre os procedimentos assistenciais em função do tempo.
Afragilidade foi evidenciada pela ausência de notificações no período da realização da pesquisa.
Os treinamentos com a nova ferramenta de notificação abrangeram todas as equipes em escala 
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do hospital. Os profissionais demonstraram boa adesão à com a plataforma e relataram boa
experiência com a utilização do sistema, que destaca a educação permanente e a capacitação
dos profissionais para minimização de riscos e fortalecimento das notificações nos serviços de
saúde. Os resultados da implementação do sistema e treinamento dos profissionais puderam ser
observados por meio da avaliação da planilha gerada pelo Formulário do Google, onde detectou
se uma elevação de 100% (18 notificações) de notificações a mais em relação aos meses
anteriores (0) no número de notificações de incidentes e eventos adversos. Outro aspecto da
implementação a ser avaliado é acessibilidade ao sistema, pois com o ícone fixado na barra de
tarefa dos computadores utilizados pelos profissionais, melhorou a logística de notificação, pois o
fator de esquecimento um dos principais motivos para a subnotificação. Os resultados
demonstraram que a estratégia se mostrou eficaz para a otimização do trabalho dos Enfermeiros,
por considerarem o procedimento realizado dessa forma mais ágil. A adoção da plataforma
promoveu ainda uma melhor interação dos setores com o Núcleo de Segurança do Paciente da
unidade, que passou a obter um melhor gerenciamento de riscos relacionados à segurança do
paciente a cada nova notificação de incidente, facilitando o planejamento de ações para
minimização de eventos adversos de acordo com sua natureza. Considerações finais:
Considerando o baixo custo de implementação e o benefício promovido pelo sistema, evidenciado
pelo aumento do número de notificações na unidade observadas no período de execução da
pesquisa, a utilização do Formulário do Google demonstrou-se uma estratégia eficiente para a
notificação de eventos adversos, apresentando-se como uma alternativa de gerenciamento a ser
difundida para outras unidades no controle dessa problemática. Além do benefício do aumento no
número de notificações, o sistema apresenta-se como um aliado na otimização do trabalho dos
profissionais, especialmente para os enfermeiros, uma vez que a praticidade da execução do
procedimento não compromete a realização de outros serviços essenciais a serem executados
pelas equipes. A implementação do sistema também promoveu melhorias na logística de trabalho
do trabalho do Núcleo de Segurança do Paciente do hospital, favorecendo um melhor
gerenciamento de riscos a partir da elaboração de planos de ações voltados à resolução de
problemas existentes na unidade, conforme a natureza dos incidentes e eventos notificados. O
aumento do número de notificações fortalece a cultura de segurança do paciente na instituição e
promove a melhoria contínua na assistência, além de gerar indicadores de saúde para a
realização de pesquisas científicas. Contudo, apesar de ser uma ferramenta gratuita, cabe
ressaltar que esta depende de fatores de internet e computadores nos setores de implementação.
Ressaltamos ainda a importância da realização de treinamentos com as equipes para fortalecer a
cultura de segurança do paciente nas instituições, com vista a fortalecer o processo de notificação
de EA e da cultura de qualidade nos serviços de saúde.
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Introdução: A promoção da saúde é uma estratégia que proporciona visibilidade aos fatores de
risco e aos agravos à saúde da população, focando no atendimento do indivíduo, com vistas a
obtenção de ferramentas que reduzam as situações de vulnerabilidade. Associada ao uso de
tecnologias educativas, como o Podcast amplia o potencial comunicativo e proporciona a troca
de informações em diversas formas. Objetivo: Construir Podcasts educativos sobre COVID-19
como estratégia de promoção da saúde, com vistas à capacitação de estudantes e profissionais
de saúde. Metodologia: Trata-se da construção de Podcasts educativos sobre COVID-19
direcionado aos estudantes e profissionais da saúde, com base nas recomendações definidas
pelo Ministério da Saúde. O material foi elaborado com o apoio de técnicos especialistas em
comunicação audiovisual. O público alvo foi constituído por estudantes do curso de graduação e
da pós-graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde da UEMA, bem como profissionais de
saúde que atuam em diferentes serviços de saúde. Foram realizados 1 Podcast com
periodicidade mensal, totalizando 12 meses de postagens relacionadas ao tema, permitindo a
interação e aquisição de conhecimentos. Resultados: Percebeu-se com a construção dos
Podcast que, os estudantes e os profissionais de saúde atuantes nos serviços de saúde,
puderam conhecer mais sobre o processo saúde-doença a respeito da COVID-19, com vistas a
prática de ações mais seguras, favorecendo a contenção do agravo. Considerações finais:
Desse modo, os Podcasts educativos demonstram serem ferramentas de grande valia para a
promoção da saúde, pois permitem aos estudantes e profissionais da saúde adquirirem
orientações a respeito da COVID-19, mais rapidamente, ampliando os conhecimentos acerca
dessa patologia, beneficiando diretamente sua atuação frente ao manejo da doença.

Modalidade: Comunicação coordenada
Área: Tecnologia em saúde e enfermagem
Tipo: Relato de Experiência

Título: O uso de podcast educativo como promoção da saúde para
enfrentamento da COVID-19

Autores:  Igor Souza Maia, João Victor Lira Dias,
 Lawanda Kelly Matias de Macedo 
 Isabela Maria Aguiar Cruz 
 Alison de Sousa Moreira 
 Rosângela Nunes Almeida

 

53



Introdução: O SARS-CoV-2 causador da Covid-19, assim como outros vírus, sofre mutações
com o tempo. Essas mudanças genéticas acontecem à medida que o vírus faz novas cópias de
si mesmo, a maioria é irrelevante, mas outras podem torná-lo mais infeccioso, além de
influenciar no desempenho das vacinas, medicamentos terapêuticos, diagnóstico e importantes
medidas de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o quadro
de Variantes de Preocupação (VOCs), em 26 de novembro de 2021 incluiu a linhagem
(B.1.1.529 – Ômicron) que era uma Variante em Monitoramento (VUM) em 24 de novembro de
2021, já o quadro das Variantes de Interesse (VOIs) obteve uma redução, estando apenas com
as linhagens (C.37 – Lambda e B.1.621 – Mu). Assim, as demais caracterizam-se como (VUM),
pois possuem alterações genéticas suspeitas de afetar as características do vírus podendo
representar um risco futuro, mas as evidências de impacto fenotípico ou epidemiológico não são
claras no momento, o que requer monitoramento e avaliação até novas evidências. No Brasil,
segundo dados do boletim epidemiológico especial da Covid-19, semema epidemiológica 51 do
Ministério da Saúde, foram informados 48.813 registros de casos da Covid-19 de VOC e suas
respectivas sublinhagens, identificadas pelas 27 Unidades Federativas (UF) do Brasil, sendo: 5
(0,01%) casos da VOC Beta – identificados em 3 UF; 24.490 (50,17%) casos da VOC Delta (e
suas sublinhagens) – identificados em 26 UF; 451 (0,92%) da VOC Alfa – identificados em 17
UF; 23.691 (48,53%) da VOC Gama (e suas sublinhagens) – presente em todas as UF e 176
(0,36%) casos da VOC Ômicron, identificada em 6 UF. Corroborando com o informe anterior, no
Maranhão a linhagem predominante é a VOC P.1-Gama com 174 (76,32%), sendo identifica
pela SES em 26 de fevereiro de 2021 em uma pessoa do sexo feminino, sem histórico de
viagem. Seguido de VOC Delta (e suas sublinhagens) - 54 (23,68%) e não foram identificadas
VOCs Alfa, Beta e Ômicron. Objetivo: Descrever a elaboração e monitoramento da rede
genômica de linhagens de SARS-CoV-2 no estado do Maranhão, com uso de ferramentas
tecnológicas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, descritivo, ocorrido no
período de estágio do programa Força Tarefa Discente, vinculado à Fundação de Amparo à
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA, Escola de
Saúde Pública do Maranhão (ESP/MA) e Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão
(SES/MA) no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Maranhão
(CIEVS/MA), pertencente à Secretaria Adjunta de Atenção Primária e Vigilância em Saúde no
período de março a outubro de 2021, o monitoramento é realizado pela equipe técnica do
(CIEVS/MA) e 
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Laboratório Central do Maranhão (LACEN/MA). Já os programas utilizados para análise de
dados, trata se de planilha online personalizada e para o painel em dashboard usava-se o
DataStudio, que é uma ferramenta gratuita que transforma os dados em relatórios e painéis
informativos, e faz parte do pacote corporativo do Google. Resultados: A organização do
processo de trabalho, monitoramento e criação de painel foi realizado de maneira estruturada,
sendo elaborado uma planilha online, personalizada com fórmulas, bloqueios de células e janela
suspensa, com acesso privado para cada técnico(a), garantindo a segurança e privacidade dos
dados contidos. Em que é compartilhada com a equipe do LACEN/MA, responsável pela adição
de cada amostra enviada para sequenciamento genômico ou recebida do instituto de referência
do estado, esse controle de identificação de amostra é realizado pelo software Gerenciador de
Ambiente Laboratorial (GAL) onde é possível visualizar o número de requisição do(a)
pertencente da amostra, assim, apenas o(a) técnico(a) do LACEN/MA definido pela equipe,
obtém acesso e fica responsável pelo preenchimento desse campo na planilha online, cada
número de requisição adicionado gera um código identificador único na planilha para cada
amostra. Já a equipe técnica do CIEVS/MA foi dividida entre àqueles que eram responsáveis
pela investigação epidemiológica e/ou preenchimento dos campos sociodemográficos, variáveis
que retratavam sobre sexo, idade que gerava automaticamente o grupo de idade, raça/cor,
escolaridade, vacinação, município de residência, estado ou país de residência, data da coleta
do exame, estado civil, critério diagnóstico, resultado do sequenciamento, origem do caso, entre
outros. Ainda era realizado busca dessas informações nos sistemas de informação de
notificação de Covid-19, sendo o Sistema de Notificação Covid-19 Maranhão (SNC-19) de nível
estadual, e-SUS Notifica do Ministério da Saúde e também busca no GAL, ressalta-se que
somente os(as) técnicos(as) definidos pelo setor tinham acesso e conseguiam alterar os dados
dos campos permitidos. Quanto à análise e atualização dessas informações, foi estruturado e
desenvolvido um painel de dashboard online, automatizado, com variáveis de maior notoriedade
referentes a planilha online. O painel faz parte da conta institucional do setor em que somente a
coordenação e equipe de análise possui acesso, ele foi implantando com o objetivo de facilitar o
processo de trabalho além da praticidade do recurso, nele foram definidas algumas variáveis
como o total de amostras enviadas para sequenciamento, total de amostras recebidas ou
aguardando resultado, definição do caso (Autóctone e importado), linhagens por data de coleta,
todas as linhagens identificadas no estado, linhagens por Região de Saúde e municípios,
linhagens por raça/cor e grupo de idade em formato de gráficos, tabelas e geoprocessamento,
tudo de forma dinâmica, para que a equipe pudesse visualizar de forma rápida e informar de
forma assertiva, além de articular intervenções. Assim, toda sexta-feira o painel foi programado
para ser enviado automaticamente um relatório em PDF de dados atualizados, via e-mail para a
coordenação. Destaca-se que o programa DataStudio utilizado para a criação do painel, não
permite fazer a atualização dos dados automaticamente é necessário selecionar um botão,
nomeado de “Atualizar” para que os novos dados inseridos ou corrigidos na planilha online
possam carregar no painel. No intuito de praticidade foi implementado programação em Python,
com criação de código específico em determinada máquina do setor, para que realizasse essa
função sozinho e atualizasse antes de ser enviado aos e-mails. Destaca-se que a equipe nunca
havia tido contato com painéis automáticos, então foi pensado e estruturado um treinamento
básico sobre como visualizar os dados na plataforma utilizada para elaboração do painel e
como alimentar a base de dados online, esses treinamentos ocorrem em uma semana e
realizamos feedbacks diários com a equipe para alinhamento da investigação epidemiológica, 
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em que eram discutidos desde os avanços realizados pela equipe quanto às dificuldades ou
melhorias do monitoramento, além das metas estipuladas. O relato da equipe em geral era
satisfatório quando visualizaram todo o serviço de monitoramento que nunca havia sido
realizado desta forma, tão acessível e prática para eles, pois o setor realiza diversos outros
monitoramentos além de acompanhar a sua Rede de ampliação estadual. Desse modo, o
monitoramento mostrou-se exitoso e de grande valia, pois demonstrava de forma ágil como
estava a situação de cada Região de Saúde e dos 217 municípios do estado, a cada
recebimento de sequenciamento. E tornou possível a produção do 1°Boletim Epidemiológico da
Rede de Alerta das Variantes de Sars-Cov-2. O boletim apresenta 322 amostras sequenciadas
até 17 de agosto de 2021, em que se identificou a presença de 15 linhagens circulantes em 18
Regiões de Saúde, incluindo a metropolitana, dessas a P.1-Gamma representava 48,8% de
linhagens encontradas e apenas a região de Barra do Corda não houve identificação de
linhagens. O sexo predominante foi o feminino (170) e o grupo de idade mostrou predomínio em
adultos de 30 a 39 anos, com ressalva de presença de linhagens encontradas em crianças e
adolescentes. Em relação à região metropolitana em que havia circulação de 9 linhagens, no
município de Alcântara não foi identificado nenhuma, já dos demais, o município de Raposa foi
o único que apresentou apenas P.1-Gamma. A capital São Luís, tem maior notoriedade, com 70
amostras sequenciadas de P.1 – Gamma, seguido de variantes de interesse, (26; N.9) e (23;
P.2). Notou-se um aumento de circulação das variantes de interesse de acordo com a data de
coleta no ano de 2020, com 6 linhagens e 2021 com 7 linhagens. Além disso, de acordo com o
boletim, não havia casos confirmados de variante Delta no estado, há apenas 7 casos
importados, sem transmissão local. Considerações finais: Tendo em vista que em uma
pandemia milhões de pessoas são infectadas em diferentes locais do mundo, e que o processo
evolutivo do vírus culminar no surgimento de diversas variantes e linhagens que podem
conduzir ao aumento da transmissibilidade e ao agravamento da situação das áreas em que há
identificação, principalmente de VOCs. Assim, a estruturação do processo de trabalho com uso
de ferramenta tecnológica automatizada e planilha online, foi desafiador para o setor, pois não
havia sido implementado nada desse formato até o momento. Haja vista que a vigilância
epidemiológica e genômica é extremamente relevante para a saúde pública no enfrentamento
da Covid-19. Portanto, a satisfação e os objetivos alcançados pelo método implantado fez-se
elaborar uma projeção e almejo futuro do monitoramento em que se desse continuidade na
publicação de boletins epidemiológicos da rede genômica do Maranhão, realizasse previsão por
data de coleta dos sequenciados em Power Bi e continua-se sendo assertivo nos dados
informados de forma ágil e fácil. Contribuições/implicações para a enfermagem: A
enfermagem tem um amplo campo de atuação, dentre estas a vigilância epidemiológica que é
tão pouco notada nas graduações, junto com as análises de dados em saúde com uso de
tecnologia que juntos contribuem imensamente para a categoria profissional e a saúde da
população. Destaca-se que historicamente, tem-se tecnologia como saberes que derivam de
técnicas utilizadas pelos seres humanos para sua sobrevivência frente a fenômenos da
natureza. Assim, a tecnologia tanto produziu teorias científicas que lhe explicam e sustentam,
quanto retrata a ciência pura que produz conhecimentos aplicáveis, sendo ainda comum a
utilização do termo “tecnociência”, que expressa esta relação íntima entre ciência e tecnologia.
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Introdução: O aborto é uma interrupção gestacional por causas espontâneas/naturais ou
induzido/provocado. Entretanto, esse é um assunto ainda muito delicado e polêmico que traz
um grande desconforto para a sociedade. Objetivo: Avaliar a morbimortalidade de aborto no
estado do Maranhão, no período de 2015 a 2019. Metodologia: estudo descritivo do tipo
ecológico, com dados de 2015 a 2019 sobre internações hospitalares e óbitos por complicações
de aborto no Maranhão, obtido através do DATASUS e do IBGE. Os dados foram analisados de
forma descritiva, calculando as frequências absolutas e relativas pelo softwareMicrosoft® Office
Excel®2016. Resultados: Entre 2015 e 2019 foram notificados 41.307 internações com 18
óbitos por complicações de aborto no Maranhão, sendo internações por abortos espontâneos
(56,84%), óbitos por Aborto Espontâneo (AE) (50%) e Outros tipos de gravidez (OTA) (50%),
faixa etária de 20 a 29 anos (48% internações; 66,6% óbitos), raça parda (48,1% internações;
72,2% óbitos), estado civil solteira (55,56%), com a escolaridade de 8 a 11 anos (61,10%), com
maior local de ocorrência em hospital (77,6%), durante a gravidez, parto ou aborto (44,4%),
óbito investigado, com ficha síntese informada (88,8%), aborto por razões médicas com média
de permanência (2,3%) e taxa de mortalidade (0,42%). Conclusão: O presente estudo
observou que a maioria dos abortos acontece com maior frequência em mulheres jovens com a
faixa etária de 20 a 29 anos, solteiras, de raça parda e com a escolaridade incompleta, onde o
local de ocorrência com mais predominância foi o hospital com o momento da morte durante a
gestação, parto ou aborto, sendo um óbito investigado por ficha síntese informada, onde os
abortos espontâneos foram as causas mais presentes neste estudo, pois quando feito o pré-
natal, é diagnosticada alguma má formação fetal ou riscos, como a morte materna.
Contribuições para a Enfermagem: A Enfermagem no contexto da saúde reprodutiva da
mulher está presente em ações voltadas para a educação sexual e reprodutiva, a fim de
esclarecer dúvidas sobre os riscos de uma gestação precoce. A equipe de Enfermagem tem um
acolhimento imprescindível nas consultas de planejamento familiar, baseadas nas necessidades
e na realidade dessas mulheres.
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Introdução: Atualmente os serviços de saúde precisam lidar com uma longa lista de patologias,
classificadas como crônicas ou agudas; como exemplo do primeiro tipo têm-se as neoplasias
que podem acometer ambos os sexos. Mundialmente é uma das principais causas de morte,
porém nacionalmente é a segunda causa de óbitos. Dentre os cânceres o mais prevalente é o
câncer de mama que afeta principalmente as mulheres, porém os homens também são
acometidos e representam cerca de 1% dos casos. Doravante, nos últimos 26 anos houve um
crescimento do número de casos no sexo masculino, havendo uma necessidade de divulgação
deste tema para possibilitar maior assistência profissional e preventiva sobre o caso. Objetivos:
Caracterizar o perfil epidemiológico da neoplasia mamária no homem; Descrever a
sintomatologia do câncer de mama no homem; Demonstrar a atuação do enfermeiro quanto aos
métodos preventivos ao câncer mamário em homens. Métodos: revisão de literatura qualitativa
e descritiva, de artigos publicados nas bases de dados: SCIELO, LILACS, BVS, usando os
descritores: Câncer; Homem; Enfermagem. Foram usados 34 artigos dos últimos 10 anos (2008
a 2018), com critério de inclusão de literaturas na língua portuguesa, que respondessem aos
objetivos e estivessem dentro do período proposto; foram excluídas as demais literaturas.
Resultados: A prevalência dos câncer de mama masculino tem crescido em ordem mundial, em
países como África, Estados Unidos, Europa, entre outros. Sobretudo, o Brasil também
apresenta aumento, destacando-se a região Sul com maior prevalência. Entretanto, a maioria
dos homens acometidos tinham idade média de 65 anos, sendo os de raça negra os mais
afetados, e o tipo de câncer mais frequente foi o tipo invasor. Os homens expõem-se a fatores
de risco como obesidade, tabagismo, alcoolismo, fatores genéticos, e apresentam
sintomatologias como nódulos, retração mamilar, formação de úlceras, secreção sanguinolenta
e pele com características de casca de laranja. Dentre as formas preventivas voltadas ao
homem tem-se a educação permanente sobre o tema, rastreamento, formas de atração do
homem aos serviços de saúde, ensino do auto exame, dentre outros métodos assistenciais.
Conclusão: Observou-se crescimento do número de cânceres no mundo e no Brasil, assim
como aumento da exposição aos fatores de risco no meio masculino. Outrossim, a
sintomatologia da neoplasia nos homens guarda, em sua maioria, semelhança àquela
apresentada por mulheres como nódulos, retração mamilar, alteração da pele, etc. Porém com
algumas diferenças como a presença de úlceras que acomete mais os homens comparado às
mulheres, assim como a localização mais presente em região retroareolar e superficiais nos 
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Introdução: Analisa-se que em pleno século XXI, é possível encontrar em larga escala entre a
população masculina, muitos que ainda desconhecem a importância da realização de exames
preventivos. Com o envelhecimento da população masculina, o câncer de próstata pode surgir e
potencialmente pode ser detectado, e tratado precocemente, este cenário vem assumindo um
papel cada vez maior não somente como um problema de saúde pública, como também pelo
impacto socioeconômico na assistência de enfermagem sobre a população afetada. Objetivos:
Entender de que forma o enfermeiro pode contribuir no atendimento a pacientes com neoplasia
prostática, mencionar as ações e implementações na assistência de enfermagem.
Metodologia: Revisão de literatura com abordagem qualitativa e descritiva, onde foram
realizadas busca-on-line através do levantamento de dados e achados em revistas científicas e
sites confiáveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino
Americana e do Caribe, em Ciências da Saúde (LILACS) Medline. Resultados: no contexto dos
cuidados paliativos na oncologia, é preciso considerar que os objetivos da assistência de
enfermagem, em conformidade ao que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), compreendem a promoção da qualidade de vida e do conforto dos clientes e seus
familiares que enfrentam juntos a doença que põe em risco a vida, pela prevenção e alívio dos
sintomas e apoio às necessidades psicossociais, emocionais e espirituais. A abordagem da
complexidade nesta área de atuação da enfermagem admite o necessário empenho da equipe
de saúde, por meio do trabalho interdisciplinar, visando atender às necessidades de cuidado do
cliente e da família dentro das possibilidades, incertezas e diversidades que demarcam a
complexa realidade, mediante a instabilidade do quadro clínico do cliente e a proximidade da
morte. Conclusão: A neoplasia prostática está associada às questões culturais, com isso
ocasionando a baixa procura do público masculino aos serviços de saúde, entretanto péssimos
hábitos de vida e alimentares são fatores importantes, porém, modificáveis, isso implica relatar
que esta doença é prevenível e para mudar este cenário deve-se propagar mais a educação em
saúde, ainda que o homem não apresente nenhum sintoma, e de suma importância que se faça
o rastreamento para uma detecção precoce da doença.
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Introdução: O enfermeiro como profissional indispensável no centro cirúrgico, tem sua função
na organização e utilização das tecnologias nesse ambiente, cabendo-lhe a prestação de
assistência de forma planejada, efetivando implementações de cuidados integrados aos
pacientes. Diante dos insumos tecnológicos do Centro Cirúrgico, o Eletrocautério assume um
papel importante nos processos de coagulação, dissecção e figuração por meio de corrente
elétrica. Esse equipamento possui configurações como: sistema monopolar constituído de
eletrodos separados, e o bipolar com eletrodos duplo, porém próximos. Sobretudo, há
necessidade de se conhecer mais sobre os procedimentos, tempos cirúrgicos, tecnologias e a
promoção de assistência integral e humanizada, destacando a utilização do Eletrocautério em
vista da prevenção de iatrogenias. Objetivos: Conhecer os riscos e complicações no uso do
Eletrocautério; abordar formas preventivas no uso do bisturi elétrico; Apresentar método de
preparo para uso do Eletrocautério. Metodologia: Revisão de literatura com artigos publicados
nas bases dados: SCIELO, LILACS, BVS, usando os descritores: Eletrocautério; Enfermagem
Cirúrgica. Foram encontrados 13 artigos e usado 11 artigos, proveniente dos últimos dez (10)
anos de 2009 a 2019. Critério de inclusão foram artigos na língua portuguesa, que estivessem
no período e respondessem os objetivos. Foram excluídos os que não apresentaram os critérios
citados. Resultados: Neste estudo foi possível observar complicações no uso do bisturi elétrico
como queimadura, explosões e problemas à saúde profissional como irritação e riscos de
neoplasias. A assistência aos meios preventivos a essas complicações está em orientar a
retirada de adornos, adesão adequada da placa dispersiva, confirmação da potência elétrica
usada, posição correta do paciente na mesa operária. Sobretudo, o método de preparo está
relacionado os aspectos como a verificação do melhor local para inserção da placa, a qual deve
ser aderida de forma completa ao corpo do paciente e próximo ao sítio cirúrgico, usando gel
condutor se a placa for de aço; assepsia do local com retirada de pêlos, mantendo o local seco;
cuidados com equipamentos que devem estar distantes da placa, a exemplo disso os eletrodos
de ECG; averiguação da carga usada na cirurgia, assegurando qualidade no procedimento;
avaliação dos cabos do aparelho antes do procedimento. Conclusão: Portanto, neste trabalho
foi possível constatar que o uso inadequado do Eletrocautério promove sérias problemáticas
tanto aos paciente como aos profissionais, e que a implantação de uma assistência preventiva a
essas complicações pode diminuir os riscos ao paciente e promover a segurança do mesmo,
entretanto para a efetivação de uma adequada assistência necessita-se de conhecimento por
parte do profissional dando ênfase à reciclagem, treinamento profissional sobre o assunto, o
que estabelece uma melhor assistência.
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Introdução: O Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em
comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos, dividindo-se
rapidamente. Estas células possuem características agressivas e incontroláveis, ocasionando a
formação de tumores malignos, com a capacidade de invadir outras regiões do corpo,
ocasionando metástases a distância. Nos dias atuais é considerada a maior causa de morte em
todo o mundo, seu tratamento é complexo, multidisciplinar e diretamente ligado ao tempo de
diagnóstico, estadiamento clínico, características patológicas da neoplasia maligna, fatores
preditivos e prognósticos. Como opções de tratamento dispomos de cirurgias, radioterapia,
hormonioterapia e quimioterapia. Dentre estas à quimioterapia está entre a mais utilizada, sobre
a terapia antineoplásica, vale ressaltar que, para garantia de uma redução de danos e melhor
segurança do paciente nas ações relacionadas ao processo, quando indicada por via
endovenosa, deve ser observado alguns aspectos, como: A definição das drogas, duração do
tratamento, frequência de uso e condições do acesso venoso. Dentre os dispositivos de acesso
a rede venosa os do tipo cateter venoso central (CVC) são: CVC de inserção periférica, CVC de
curta duração inseridos por punção de uma veia central, CVC semi-implantáveis e os CVC
totalmente implantados do tipo port-a-cath. A utilização deste é uma das opções mais utilizadas
na terapia antineoplásica em oncologia sendo os do tipo port-a-cath os mais amplamente
recomendados devido os inúmeros benefícios do mesmo, entretanto seu uso não é livre de
complicações, momento esse que o profissional de enfermagem em especial o enfermeiro
assume a responsabilidade de garantir uma assistência de qualidade. Durante a realização do
tratamento oncológico e seu manejo, são necessários cuidados indispensáveis que deverão ser
ofertados a esse indivíduo, como por exemplo a disponibilidade de um acesso venoso pérvio e
confiável, tido como um dos fatores importantes na terapia antineoplásica, diante das
complicações que podem ocorrer em um evento de extravasamento de uma droga vesicante ou
irritante, podendo levar ao prolongamento e ou adiamento do tratamento oncológico devido ao
tratamento das lesões que possam ocorrer. Ainda mais que tais pacientes apresentam rede
venosa fragilizada devido à constante agressão e exposição a fármacos além das repetidas
punções. O avanço da tecnologia na área médica oferece a esses pacientes a inserção de um
cateter venoso central totalmente implantável (CVC-TI), que possibilita a não exposição à
intercorrências referentes à fragilidade venosa entre outros riscos que poderão acometer o
paciente. Uma assistência de enfermagem em oncologia precisa estar pautada em práticas
elaboradas a partir de um integrado sistema de cuidados e protocolos embasados por meio
teórico possibilitando a realização das ações de enfermagem embasadas em evidências. Estes
dispositivos necessitam de manutenção periódica a fim de evitar complicações como: infecções, 
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obstruções, rompimentos dentre outros, ações essas que ao longo dos anos e de estudos
sofreram atualizações e novas recomendações, justificando assim a necessidade de adequação
do protocolo institucional de manutenção do CVC-TI. Existe hoje várias recomendações,
estudos e guidelines internacionais que servem como guia para essa assistência, porém quando
o assunto é qual solução usada para garantir a sobrevida do cateter mantendo sua
permeabilidade, as dúvidas persistem, isso se dá devido às várias opções e práticas
diferentemente realizadas. Objetivo: Descrever a experiência na implantação do novo protocolo
de manutenção de CVC-TI do tipo port-a-cath. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência da implantação de um novo protocolo institucional seguido de um procedimento
operacional padrão para manutenção de cateter do tipo port-a-cath (CVC-TI) em um Centro de
Alta Complexidade em Oncologia na cidade de São Luís no Estado do Maranhão. Deu-se início
a partir da pesquisa bibliográfica em artigos, relatos e pesquisas que exploram a temática, a fim
de levantar as novas recomendações de assistência voltadas a este dispositivo. Após foi
realizado uma troca de experiência com outros centros e clínicas de tratamento oncológico da
cidade de São Luís a fim de coletar as técnicas utilizadas e as experiências vivenciadas a fim de
correlacionar com as novas recomendações e as condutas atualmente realizadas na instituição.
Após esta etapa os resultados foram apresentados aos diretores médico, oncológico,
enfermagem e financeiro para apreciação, aprovação e aplicação do protocolo. Após
aprovação, foi iniciado o processo de treinamentos dos enfermeiros para iniciar a aplicação
prática do novo protocolo denominado de: Salinização de port-a-cath. Resultados: Durante
anos o procedimento de manutenção dos cateteres do tipo port-a-cath foi realizado a parti da
heparinização, utilizando heparina a uma dose de 5000UI/ML sendo desses 2 ml da solução
diluídos em 9,8 ml de água destilada a fim de manter pérvio a luz do cateter em um intervalo de
30 dias, procedimento esse não custeado pelo sistema único de saúde (SUS), levando aos
pacientes um custo mensal de 185,00 reais. Durante a troca de conhecimento realizado com
outros centros e clínicas de tratamento oncológico fora observado que éramos a única
instituição entre as contactadas que ainda utilizava a prática de heparinização. Diante das
atualizações, da diferença de rotinas realizadas em outras instituições, viu-se a necessidade de
adequação às novas práticas de assistências a esses pacientes portadores de CVC-TI. Assim,
os estudos mais recentes mostram que o uso do cloreto de sódio a 0,9% em técnica de
turbilhonamento aplicando pressão positiva substitui sem prejuízos o uso de heparinização.
Assim como o estudos relatam que a manutenção da permeabilidade do CVC-TI, pode ser
realizada utilizando o cloreto de sódio 0,9% como substituição a heparina, uma vez que os dois
apresentam resultados positivos em relação à finalidade e eficácia, onde o cloreto de sódio
ainda possui a vantagem de ser mais seguro por evitar os riscos do uso de anticoagulantes. Em
uma revisão sistemática evidenciou-se que a concentração de heparina, por si só, não está
relacionada com a melhoria das taxas de permeabilidade do cateter venoso central, ressaltando
ainda seus efeitos sistêmicos que poderiam ser um problema ao contribuir para o
desenvolvimento de trombocitopenia, e que o soro fisiológico não apresenta os riscos em
detrimento a heparina como: trombocitopenia e hemorragia, sem esquecer das diferenças de
diluições utilizadas, inconsistências de protocolos e doses ou até mesmo erros de preparo
dessas medicações. Em contrapartida, a utilização do cloreto de sódio 0,9% foi suficientemente
positiva, não apresentando diferença significativa entre a sua eficácia, quando comparado com
a heparina, e possuindo menores riscos de complicações aos pacientes. Somando-se o dado da
literatura que mostra os benefícios da utilização do cloreto de sódio para a manutenção da 
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permeabilidade dos cateteres tem ainda o fator econômico positivo, uma vez que a substituição
da heparina pelo soro fisiológico acarretará a redução de custos associados à manutenção da
qualidade do procedimento e da segurança do paciente. O que se pode perceber na prática no
hospital do estudo uma vez que os pacientes passarão a pagar o valor de 150,00 reais por
manutenção mensal, isso se deu devido à diminuição do valor gasto pelo hospital na aquisição
dos materiais necessários ao procedimento. Concorda-se então que diante da alta
complexidade que as instituições de saúde trabalham, é sempre necessário adotar instrumentos
econômicos, gerenciais e financeiros para sua administração, a fim de manter um controle
financeiro/orçamentário gerando ganhos de eficiência e efetividade. A utilização do custeio por
procedimento é um método útil para estabelecer o preço médio de cada procedimento em
saúde, estimando custos para negociação de pacotes, bem como contribuir para a
determinação da rentabilidade, estimulando o controle e a redução de custos. Considerações
finais: Configura-se um desafio diário a prática da enfermagem oncológica a necessidade de
acesso venoso viável e seguro, uma vez que a inexistência dele configura em dificuldades
terapêuticas, além de riscos e aumento de custos, nesse sentido implementar métodos que
facilitem e garantam esse cuidado torna-se crucial. As evidências científicas e as trocas de
experiências assim como a realidade vivenciada permitiu na adesão da prática de salinização
dos cateteres do tipo port-a-cath em nossa unidade, visto que os benefícios em utilizar o cloreto
de sódio se sobressaem, além de não existir vantagens significativas na utilização de heparina.
Enfatizamos que será realizado um acompanhamento do comportamento dos cateteres dos
nossos pacientes quanto a mudança do procedimento, avaliando as possíveis obstruções e ou
necessidades de retiradas dos dispositivos por causa obstrutiva. Vale ressaltar a necessidade
de um trabalho de divulgação e conscientização por parte das equipes aos pacientes que já
possuem uma cultura e rotina de heparinização dos cateteres, dessa forma incentivar a
mudança ativa da nomenclatura nas solicitações e prescrições como também da utilização do
termo salinização nas consultas e conversas, realizar também um processo educativo a fim de
esclarecer possíveis dúvidas e questionamentos quanto a efetividade do novo procedimento,
para assim auxiliar o processo de aceitação. Concluímos então que a padronização do processo
de manutenção dos dispositivos de longa permanência do tipo totalmente implantados assegura
a enfermagem uma prática universal e pautada em princípios éticos e científicos sólidos.
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Introdução: Entre a população masculina são altos os índices de morbimortalidade, estando
dentre as mais frequentes causas de óbito, o câncer peniano é de grande prevalência e
incidência em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como por exemplo, países da
América do Sul, África e Ásia, com cerca de 26.000 novos casos por ano. É possível observar
que homens entre a 4ª e a 8ª década de vida são os mais acometidos pelo câncer de pênis. No
Brasil, a incidência é de 8,3 casos por 100.000 homens, representando um dos maiores índices
do mundo. A frequência é variável dependendo da região considerada, sendo mais frequente
nas regiões Norte e Nordeste do país, somando 5,30% e 5,70%, respectivamente. Os estados
do Maranhão e Bahia têm os maiores números de casos de câncer peniano na Região Nordeste
e possuem uma das maiores incidências por câncer peniano no mundo, somando em média 6,1
casos a cada 100.000 homens. Objetivo: Descrever a incidência e prevalência do câncer
peniano no Maranhão e Bahia nos anos de 2015 a 2019. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo de série histórica com abordagem quantitativa. A população de estudo foi composta
por 364 homens diagnosticados com neoplasia de pênis nos anos de 2015 a 2019 no Maranhão
e na Bahia. A coleta de dados ocorreu no mês de Janeiro de 2022. Os dados foram coletados
em base de dados secundários do DATASUS, sendo utilizado a classificação CID C60
neoplasia maligna de pênis, referentes ao ano de 2015 a 2019. A pesquisa considerou os dados
por Unidade Federada (UF), faixa etária e ano do diagnóstico. Resultados: Os dados presentes
nos 5 anos abordados na pesquisa apontam que o estado da Bahia possui maior prevalência e
incidência de casos da neoplasia peniana em todos os anos. O estado do Maranhão apresentou
133 casos registrados entre 2015 e 2019, sendo 84,96% presente entre a 4ª e a 8ª década de
vida dos homens maranhenses. A Bahia, com um total de 231 casos de câncer de pênis entre
2015 e 2019, sendo 89,17% entre a 4ª e 8ª década de vida dos homens baianos.
Considerações finais: Por se tratar de uma doença rara e de fácil prevenção, não é um bom
sinal números tão altos concentrados em estados do Nordeste, visto que entre 2015 e 2019, o
estado da Bahia liderou a lista de estados nordestinos com 231 casos de câncer de pênis, e em
seguida, o estado do Maranhão com 133 casos. Contribuições para a Enfermagem:
Considerando que o câncer de pênis é um problema de saúde pública, a enfermagem, visando
diminuir a incidência desta patologia (CP), pode atuar na educação em saúde e prevenção,
desde a Atenção Básica em Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), dando ênfase à higiene
correta da genital masculina e prevenção contra HPV, agindo nos principais fatores de risco.
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Introdução: O câncer de colo uterino (CCU) é um importante problema de saúde pública no
mundo e ocupa a terceira posição entre as neoplasias mais comuns entre as mulheres. Ele é
responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por
câncer em mulheres. Estudos demonstram deficiência do conhecimento, atitudes e práticas das
mulheres em relação ao CCU, o que contribui para altas taxas de incidência no Brasil e no
mundo. Objetivo: Realizar uma revisão integrativa sobre conhecimento, atitudes e práticas das
mulheres sobre o câncer de colo uterino. Metodologia: O método utilizado para realização
deste trabalho foi a revisão integrativa da literatura, objetivando o agrupamento dos estudos
relacionados para efeito de análise. O período para coleta de dados foi de outubro de 2020 a
dezembro de 2020. A busca foi direcionada para as publicações indexadas nas bases de dados:
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Eletronica
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Internacional em Saúde
(MEDLINE/PUBMED), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Medline (Medical Literature Analysis
and Retrieval System Online). Foi utilizado a metodologia PICO para construir a pergunta de
pesquisa e selecionar descritores, que foram combinados com os operadores booleanos “AND”,
“OR”. Os descritores utilizados foram: conhecimento, atitudes e práticas em saúde; neoplasia do
colo do útero e prevenção. Os critérios de inclusão foram: estudos primários, estudos em
português e inglês, ano de publicação. Foram excluídos estudos em outro idioma, estudos
secundários e que não respondiam a questões de estudo. Foi elaborado um instrumento para
coleta dos dados, contemplando as seguintes variáveis: identificação do pesquisador, ano de
publicação, tipo de estudo, delineamento da pesquisa, objetivos do estudo, resultados e
conclusões. Resultados: Ao realizar a busca pelos artigos nas bases de dados foram
encontrados um total de 919 artigos, onde 268 artigos foram encontrados na PUBMED, 471
artigos na Medline, 151 artigos na BVS, 17 artigos na SCIELO e 12 artigos na LILACS. Na
avaliação foi realizada leitura completa de cada artigo, com intuito de compreender os principais
aspectos abordados. Na interpretação dos resultados, seguiu-se à leitura comparativa entre os
artigos, verificando-se as similaridades e procedendo-se ao agrupamento de temas comuns em
eixos a serem explorados. Foram selecionados 11 artigos que respondiam à questão de estudo.
Conclusão: faz-se necessário a continuidade das ações integradas de educação em saúde,
buscando prevenir e controlar o CCU, bem como garantir a continuidade do acesso, adesão e
conhecimento das mulheres sobre a importância do exame. O enfermeiro, como educador em
saúde deve acolher, orientar e educar as usuárias sobre a importância de prevenir o CCU, bem
como os demais cuidados a saúde.
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Introdução: A sífilis é uma enfermidade sistêmica crônica sujeita a períodos de latência
causada pela espiroqueta Treponema Pallidum, transmitida em grande parte pela via sexual,
contudo pode quando uma gestante contrair a bactéria, esta pode ser transmitida ao feto pela
via placentária (transversalmente), causando a Sífilis Congênita (SC). A doença é um problema
de saúde pública com significativo impacto quanto a seu modo de transmissão e frequência de
desfechos graves para a gestante e concepto, além de evidenciar expressivas falhas dos
serviços de saúde. No Maranhão a taxa de incidência encontra-se em 6,8/1000 nascidos vivos,
estando abaixo da taxa nacional de 8,2/1000NV. Encontrando-se inferior em comparação com
estados em de outras regiões como Rio Grande do Sul com 13,1/1000NV; Rio de Janeiro
20,1NV. Grande parte das pessoas infectadas com sífilis são jovens, e esta enfermidade é
caracterizada por vários estágios, sendo eles o primeiro secundário, terciário e seu estado de
latência, onde não há manifestações clínicas, no entanto os dois últimos estágios dificilmente
causaram SC. As manifestações clínicas da sífilis primária são caracterizadas pelas lesões
locais no local de transmissão da espiroqueta, tendo um período de incubação de duas a três
semanas, podendo se estender até os noventa dias. Nesse intervalo de tempo surge uma
ulceração conhecida como cancro sifilítico, sendo indolor, endurecido e não purulento. Em 80%
dos casos podem surgir adenopatias. Estas manifestações curam-se de forma espontânea em
cerca de duas a 8 semanas. Quando não tratados, cerca de 25% dos pacientes podem
desenvolver a sífilis secundária, que pode ocorrer de quatro a seis semanas depois do
aparecimento da primeira. Tem como características clínicas: rash cutâneo generalizado, febre,
adenopatias generalizadas, mal estar geral, alopecia, uveíte, surdez, neurite óptica, lesões
maculopapulares nas palmas das mãos e nos pés e condilomas em áreas genitais e oral. A
terceira fase de desenvolve em cerca de um terço dos pacientes não tratados na segunda fase,
sendo esta a forma mais grave de manifestação da doença. Suas manifestações podem surgir
de um ano depois da infecção até 30 anos. Este estágio pode infectar o sistema nervoso
central, sistema cardiovascular, fígado, mucosas e etc. Aparecem nesta fase lesões
granulomatosas, indolores que podem variar de tamanho aparecendo na pele, vísceras e
sistema esquelético. A Sífilis Congênita é aquela que ocorre quando a infecção não é tratada de
forma correta. É transmitida ainda dentro do útero da mãe por via transversal ou durante o
parto. As manifestações clínicas desse tipo se assemelham a da sua forma secundária,
destacando se: linfadenopatias, rash maculopapular, hepatoesplenomegalia, glomerulonefrites, 
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alterações ósseas no feto e na criança e alterações no sistema nervoso. O diagnóstico da sífilis
gestacional é simples e a doença deve ser rastreada em todas as gestantes, este é realizado na
maioria das vezes com penicilina devendo ser estendido aos parceiros sexuais. Não tratar pode
gerar inúmeros danos, incluindo o aborto, prematuridade, complicações agudas e outras
sequelas fetais. Objetivo: Acompanhar gestantes e crianças diagnosticadas com sífilis na
gestação e sífilis congênita respectivamente, no intuito de promover adesão ao tratamento e
controle de seguimento. Metodologia: O presente estudo, trata-se da análise do dados parciais,
assim como, as experiências obtidas pelos extensionistas, durante a execução do projeto “Sífilis
Na Gestação E Sífilis Congênita: Importância Do Diagnóstico Precoce Da Sífilis E Controle De
Seguimento Para Gestantes E Crianças”, sendo este caracterizado como um estudo ação, de
cunho qualitativo. Tal projeto foi aprovado pela Pró-reitora de Extensão da Universidade
Estadual do Maranhão, por meio do edital Nº 04/2021, que tornou público as normas para
submissão das diretrizes de aprovação do Programa Institucional para o Desenvolvimento na
Primeira Infância-ACOLHER, exercício 2021-2022. Neste contexto, as atividades das ações
ainda estão sendo realizadas com todas as gestantes diagnosticadas nas Unidades de Atenção
Primária em Saúde (UAPS) ou nas instituições hospitalares com SG e crianças com SC de todo
o perímetro urbano da cidade de Grajaú - MA. Até o presente momento foram realizados
encontros nas UAPS municipais, que estão localizadas na zona urbana da cidade de Grajaú.
Realizando-se a busca ativa das gestantes que não comparecem aos atendimentos nas datas
adequadas, ou que deixam de realizar o tratamento da doença. As consultas e
acompanhamentos das gestantes são pautadas nos protocolos do Ministério da Saúde, como
forma de embasamento teórico, sendo ofertada também a capacitação dos profissionais,
acadêmicos, gestantes e familiares, sendo estes: O Manual De Condutas Para Recém-Nascidos
Exposto a Sífilis; elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco Hospital das Clínicas
Prof. Romero Marques (ERBESH) e emitido no ano de 2020; Diretrizes Para o Controle de Sífilis
Congênita, Manual de Bolso; elaborado por Ministério da Saúde (MS) Secretaria de Vigilância
em Saúde Programa Nacional de DST e Aids no ano de 2006. Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas Para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis;
elaborado pelo MS, departamento de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente
transmissíveis do ano de 2020. Resultados: Mediante a impossibilidade de se realizar
encontros presenciais entre o orientador e os acadêmicos, surgem como alternativas os
encontros remotos a fim de reduzir os impactos negativos do processo de desenvolvimento do
projeto. Na prática, essa está sendo nossa ferramenta de encontro online para elaboração e
desenvolvimento da pesquisa. As ferramentas tecnológicas, nos trazem diversas possibilidades
de ensino, entretanto também traz consigo grandes desafios e dificuldades. Foram elaborados
mapas mentais, infográficos e outros materiais educativos para a explanações online que estão
acontecendo de forma quinzenal. Nestas etapas foi possível observar grande participação dos
alunos e da comunidade, aos quais, houve esclarecimentos sobre os assuntos tratados.
Durante as apresentações, foi possível tirar dúvidas simples sobre a doença, grande número de
pessoas não tinham informações básicas sobre prevenção, tratamento, sintomas e outros
fatores. Um problema identificado nestes encontros, foi que o baixo número de homens
participante, fator este que pode desencadear, problemas como a não participação ao pré-natal,
que pode acarretar no distanciamento do pai do cuidado do seu filho. Dos três protocolos
descritos na metodologia até agora foram estudados por completo as Diretrizes Para O Controle
De Sífilis Congênita, Manual De Bolso. Nessas explanações houve pouca participação dos
profissionais de saúde, destacando-se a presença da comunidade e dos acadêmicos de 
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enfermagem. Dentre as visitas realizadas foram observados uma elevação no número de
gestante em relação aos anos anteriores, sendo estes 27 novos casos, dos quais apenas 04
estão ativos, e estão sendo acompanhados pelos extensionistas. Problemas organizacionais
dificultaram a busca das gestantes, visto que, algumas vinham apenas de outras cidades
realizar o exame em Grajaú, neste sentido, ela é notificada na cidade, mas os profissionais de
enfermagem não tem acesso ao pré-natal ou consultas de puerpério das mesmas. Nestes
acompanhamentos é observada a resistência dos parceiros na participação ao pré-natal, tal
como na testagem, isto por sua vez acarreta em grande número de recidivas, onde a gestante é
tratada, mas volta a contrair a doença, tornando-se um fator de risco para a gestante e para o
feto. Outro fator preocupante são as inconsistências nos dados fornecidos pelas fichas de
notificação, onde em certos momentos o parceiro aparece como tratado e em outros momentos
afirmam a não ida do mesmo no estabelecimento de saúde, demonstrando dificuldades no
processo de preenchimento. Foi observado que das 27 gestantes notificadas no ano de 2021,
13 eram inadequadamente tratadas e 10 foram classificadas como adequadamente tratadas.
Das mulheres que já haviam parido neste período, nenhuma fazia o controle de segmento para
a criança ou neonato, com isso, não há a investigação se a criança pode ou não apresentar
sintomas relacionados à sífilis congênita tardia. Ressalta-se a importância de atividades
educativas realizadas por profissionais de enfermagem tal como, a escuta ativa das gestantes
para a melhoria no atendimento, acompanhamento e controle de seguimento. Tal ações só
poderão ser iniciadas e exercidas de forma adequada a partir da realização de formações e com
a continuidade do projeto em questão. Neste cenário, é importante ressaltar a relevância dos
profissionais de enfermagem, visto que, estes que efetuam a aplicação da medicação, assim
como, elaboram as estratégias de prevenção dentro das unidades de saúde. Estes realizam
também o aconselhamento e participam ativamente do acompanhamento dos pré-natais, desta
forma, devem ser capacitados constantemente para identificar, encaminhar e prevenir o
aumento da incidência da sífilis gestacional e congênita. Neste cenário é válido a inserção do
profissional de enfermagem, para que estes apliquem de forma adequada identifiquem
juntamente aos extensionistas os problemas encontrados e tratem as gestantes de acordo com
os protocolos estudados, aplicando de forma adequada o processo. São estes profissionais que
irão elaborar e aplicar as estratégias pensadas pelos acadêmicos visando a melhoria da
qualidade do pré-natal. Considerações finais: Foi observado inconsistência nos resultados,
assim como falhas no acompanhamento e no controle de seguimento das gestantes. Isto dar-
se-á em grande parte pela pouca aplicação e conhecimento acerca dos protocolos para sífilis.
Com a análise dos dados fornecidos, observa-se um aumento acentuado de casos, sendo 2021
batendo recorde de casos em relação aos outros anos. Ao total foram encontrados 27
gestantes, onde 04 ativas, que estão iniciando o tratamento, 13 inadequadamente tratada, e
apenas 10 destas tiveram o tratamento de forma adequada. A resistência dos parceiros foi uma
das principais empecilhos para a adesão adequada ao tratamento, desta forma este deve ser
um dos fatores a ser considerado na elaboração de novas ações no decorrer do projeto, a fim
da melhoria da qualidade dos atendimentos. Dentre as limitações do projeto encontra-se a não
verificação dos prontuários durante e após o parto, o que impossibilita identificar se os
procedimentos tomados em relação ao recém-nascido são dados de forma adequada. É
necessário frisar ainda a relevância da participação do profissional de enfermagem neste
processo, auxiliando os extensionistas. Válido frisar ainda a importância de elaboração de
estratégias que visem a participação destas equipes, visto que, são elas que lidam diretamente
com o cuidado das gestantes.
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Introdução: a doença COVID-19 é uma infecção viral altamente transmissível e patogênica,
causada pelo novo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV-2), que
surgiu em Wuhan, na China, e se espalhou pelo mundo. Em 30 de janeiro de 2020, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a epidemia da COVID-19 constituía uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020,
uma pandemia. Objetivo: descrever a experiência do fluxo da emergência em um Centro de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia com os pacientes oncológicos que foram
diagnosticados com o vírus Sars-Cov 2. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, do tipo
relato de experiência, realizado no Hospital de Câncer Aldenora Bello (HCAB) da cidade de São
Luís, no período de março a abril de 2020. O HCAB é o único Centro de Alta Complexidade em
Oncologia (CACON) no Estado do Maranhão, e conta com equipe médica que atua em todas as
áreas da oncologia, além de equipe multiprofissional completa para o atendimento integral ao
paciente oncológico. O relato foi baseado na organização do fluxo da emergência adotada pelos
profissionais do HCAB com a admissão de pacientes oncológicos suspeitos ou infectados pelo
vírus Sars-Cov 2. Resultados: Por ser a porta de entrada do Hospital, os pacientes oncológicos
que deram entrada com sintomas respiratórios ficaram inicialmente em um setor de isolamento
onde realizavam o teste antígeno para o Sars-Cov 2 aliados a tomografia de tórax. Os
resultados positivos foram direcionados para o setor de isolamento do hospital, onde ficaria
recebendo assistência até ter melhora do quadro clínico e resultado de novo teste negativo para
o COVID 19, e os pacientes com resultados negativos eram internados na clínica médica ou
cirúrgica do hospital. Considerações finais: Com essa experiência organização do fluxo de
pacientes oncológicos, pode-se perceber a importância dos profissionais de saúde na
assistência a esses pacientes que são totalmente vulneráveis, principalmente no enfrentamento
da pandemia COVID 19. Considerando que a pandemia continua e atualmente tivemos uma
intensificação dos casos, o enfermeiro como profissional de saúde e educador deve buscar
atualizações e conhecimentos novos na estratégia de enfrentamento da pandemia.
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Introdução: feridas crônicas são aquelas que não respondem ao tratamento inicial
apresentando um atraso no reparo fisiológico da cicatrização, que podem persistir apesar da
implementação de cuidados adequados. São feridas com período de duração superior a seis
semanas e apresentam altos índices de recorrências. No Brasil, apesar de registros escassos,
constituem um sério problema de saúde pública, devido ao impacto psicológico, social e
econômico gerados ao paciente, associado aos elevados e crescentes custos para o sistema de
saúde. Dentre as feridas crônicas com maior prevalência no Brasil, destaca-se a lesão por
pressão (LP), afetando aproximadamente 25,9% dos pacientes hospitalizados, principalmente
os idosos. Em segundo lugar, úlcera diabética (UD), com prevalência de 62,5% entre 42
pacientes hospitalizados. E as feridas operatórias complicadas (FOC), com incidência de 6% em
ambiente hospitalar. A Qualidade de Vida (QV) é um conceito multidimensional, que incorpora
aspectos sociais, físicos e mentais, e está relacionada com a percepção subjetiva do indivíduo
sobre sua condição ou doença. Estudos comprovam que pacientes portadores de feridas
crônicas apresentam QV pior em relação aos que não são afetados, devido à dor, dificuldade de
mobilidade, depressão, isolamento social, piora na autoestima e em sua capacidade funcional,
impossibilitando-os, muitas vezes, de exercer suas atividades diárias e laborais. Assim, torna-se
necessária a realização de estudos que considerem a diversidade de feridas crônicas e a
necessidade de avaliar a QV de pacientes internados em ambiente nosocomial, uma vez que a
internação é um momento oportuno para intervenções com o foco na QV, seja por meio de
orientações ou pelo uso de outras tecnologias para tratamento de feridas características deste
ambiente. Objetivo: avaliar a qualidade de vida de pacientes hospitalizados com feridas
crônicas. Metodologia: estudo analítico, transversal e quantitativo, realizado com 30 pacientes
internados em um hospital universitário do nordeste do Brasil, no período de agosto de 2017 a
janeiro de 2018. Os instrumentos de coleta de dados foram questionário de avaliação mental,
formulário semiestruturado referente às variáveis socioeconômicas e clínicas e o instrumento
Freiburg Life Quality Assessment Wound (FLQA-Wk). A coleta dos dados foi realizada pelas
pesquisadoras por meio de entrevista individual nos turnos matutino e vespertino, duas vezes
na semana, sendo dividida em duas etapas: busca ativa nas unidades de internação da
instituição a partir da lista de pacientes internados fornecida pelo setor de tecnologia e
informática, aplicação do Questionário de Avaliação Mental, formulário semiestruturado
referente às variáveis socioeconômicas e clínicas, e aplicação do FLQA-Wk; exame físico da
pele para identificação e avaliação das feridas crônicas. Os instrumentos de coleta de dados
foram aplicados individualmente, no leito, após explanação sobre a pesquisa e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias. O exame físico da pele e avaliação
das feridas crônicas foram realizados de forma observacional durante a realização do curativo. 
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A avaliação da medida da ferida foi realizada de forma bidimensional com mensuração das
dimensões comprimento e largura e auxílio de uma régua de papel descartável individual para
cada paciente, com posterior registro da área da ferida em cm2 (comprimento x largura). No
caso de pacientes com mais de uma ferida, a área total foi obtida a partir da soma das áreas de
todas as feridas do paciente. Para avaliação dos sinais de cicatrização da ferida classificou-se
quanto a presença ou não de sinais de cicatrização (presença de tecido de granulação). Os
sinais de infecção foram avaliados de acordo com a presença das características: eritema,
edema e presença de exsudato purulento, simultaneamente. A mobilidade foi avaliada por meio
das categorias: não apresenta limitações, levemente limitado, bastante limitado e totalmente
limitado. As variáveis socioeconômicas e clínicas utilizadas no estudo foram: sexo, idade, cor da
pele, procedência, renda familiar, escolaridade, tempo de internação, mobilidade, tipo de ferida,
número e área da ferida, sinais de cicatrização e sinais de infecção. Os dados foram analisados
usando estatística descritiva por meio do software SPSS versão 20.0. Na análise univariada,
foram calculadas média e desvio padrão para as variáveis contínuas e frequência relativa e
absoluta para as variáveis categóricas. Na análise bivariada, foi utilizado o teste Shapiro-Wilk
para verificação da normalidade e para verificar a associação entre as variáveis do estudo e a
QV foram utilizados Teste T Student, Anova e correlação de Pearson e correlação de Spearman
considerando o nível de significância de 5% (p<0,05). O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sob número
de parecer consubstanciado (2.135.308). Resultados: Predominaram pacientes do sexo
masculino, com idade entre 19 e 77 anos com média de 47,1 (DP = 15,66) anos, de raça parda,
procedentes de São Luís do Maranhão e do interior do estado, com ensino fundamental
incompleto e renda familiar entre 1-2 salários mínimos. Quanto aos dados clínicos, os pacientes
tinham em média de 51,8 (DP = 82,12) dias de internação, apresentavam mobilidade bastante
limitada e possuíam entre 1 e 12 feridas com média de 1,60 (DP = 2,01). Foi identificado um
total de 48 feridas, com predomínio de ferida operatória 25%, lesões esclerodérmicas 25% e
lesão por pressão, 12,5%, com área média total de 62,68 cm2, 63,3% apresentavam sinais de
cicatrização e 76,7% apresentaram-se infectadas. Os dados de QV mostraram que o FLQA-Wk
obteve pontuação média de 3,15 (DP±0,63), numa escala que varia de um a cinco sendo que,
quanto maior o valor do escore, maior a interferência na QV. Quanto aos escores dos domínios
da escala, o domínio bem-estar psicológico obteve menor pontuação 2,15 (DP±0,90) e o
domínio vida social maior pontuação 3,90 (DP±1,10). O valor total da escala visual analógica do
FLQA-Wk apresentou média de 5,98 (DP±2,05), resultado da média das três escalas visuais
analógicas. Foi encontrada associação significativa entre mobilidade e os domínios da vida
diária, tratamento e escore total do FLQA-Wk e a variável sinais de infecção com o domínio de
sintomas físicos. O domínio com maior interferência na QV dos pacientes hospitalizados foi Vida
Social e o de menor interferência, Bem-Estar Psicológico. Foi encontrada associação
significativa (p<0,05) entre idade, sexo, mobilidade, área total, grau de contaminação e sinais de
cicatrização da ferida com a QV dos pacientes internados. Considerações finais: existe
associação entre a QV com fatores socioeconômicos, intrínsecos e relacionados à ferida.
Identificou-se associação significativa entre maior idade, sexo masculino, mobilidade totalmente
limitada, maior área total da ferida e sinais de infecção presentes com uma pior QV dos
pacientes hospitalizados. A avaliação da QV de pacientes internados com feridas crônicas
torna-se relevante dadas as necessidades específicas decorrentes do regime de hospitalização
e consequente impacto na QV dos pacientes. Neste sentido, a Enfermagem é extremamente 
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importante, pois o Enfermeiro é o profissional responsável pela avaliação e o cuidado de feridas,
acompanhando a evolução da lesão, orientando e executando o curativo, bem como realizando
a avaliação dos pacientes quanto à possibilidade de desenvolvimento de lesões e fornecendo
orientações para prevenção e tratamento das mesmas. Espera-se que este estudo possa
contribuir no planejamento e implementação de ações de enfermagem holísticas e
individualizadas com foco nos aspectos biopsicossociais que colaborem para melhora da QV
dos pacientes e sirva como subsídio para pesquisas futuras. Estudos futuros devem ser
conduzidos visando à compreensão da magnitude dos aspectos da QV de pacientes
hospitalizados com feridas crônicas.
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Introdução: a crise sanitária planetária que estamos vivenciando é multifacetada com
dimensões sanitária, social, político-econômica e de negação da ciência. A pandemia da Covid-
19, mobilizou profissionais de saúde exigindo adaptações a condições de trabalho ainda mais
estressantes e com maior sobrecarga em relação ao seu trabalho anterior à pandemia – muitos
com vínculos empregatícios precarizados. Neste contexto, os efeitos advindos da pandemia
causada pelo SARS-CoV-2 geraram consequências graves de diferentes ordens e com muitos
desafios. Tornou-se visível que a enfermagem não deixou de atender/cuidar/trabalhar, em todo
o planeta, contribuindo para altos custos físico, emocional e psicológico e risco relacionado ao
trabalho. A enfermagem se constitui como uma prática social e profissional, que requer
educação e formação específica como: auxiliares de enfermagem, técnicas/técnicos de
enfermagem e enfermeiras/enfermeiros. Profissão que, em todos os países, é composta
predominantemente pelo gênero feminino, na região das Américas e no Brasil, respectivamente,
87% e 85% das trabalhadoras de enfermagem são mulheres (WHO, 2020). A força de trabalho
de enfermagem é potente e composta pela seguinte distribuição: no mundo, 69% de
enfermeiras, 22% de profissionais com formação técnica e 9% outros; nas Américas: 59% de
enfermeiros, 37% de técnicos e auxiliares; e no Brasil: 24,5% são enfermeiras, 75,5% técnicos e
auxiliares. Esses dados apontam a necessidade de discutir e de pautar sobre a valorização da
categoria. Ademais, a divisão técnica interna do trabalho, com diferentes categorias, revela os
diversos itinerários de formação e da prática do cuidado de enfermagem (WHO, 2020). A
enfermagem brasileira é formada por trabalhadoras e trabalhadores, que atuam nos diferentes
níveis de atenção no Sistema de Saúde, sem os quais não há atenção à saúde. A categoria
ainda não tem piso salarial nacional e enfrenta inúmeras dificuldades e limitações sócio político-
econômicas que são históricas e às quais continua submetida, entre elas: condições de trabalho
inadequadas ou mesmo impróprias; insuficiência, ausência ou má qualidade dos equipamentos
de proteção individual (EPI); inadequação e insuficiência do quadro de pessoal; problemas
graves, adoecimento e morte. A dinâmica contemporânea do trabalho é marcada pela
reestruturação produtiva de acordo com a demanda do mercado, e com a “flexibilidade” nas
relações de trabalho, e terceirização nas subcontratações. Num cenário de desemprego, de
globalização, principalmente, de crise econômica, acrescido da pandemia, seguramente há
sobrecarga de tarefas e intensificação do processo de trabalho, com um fluxo tensionado
(SILVA; MACHADO, 2020). O trabalho em enfermagem brasileira, no contexto de crise, exige 
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lutar em defesa do trabalho e da educação em Enfermagem – saúde, dignidade e valor –e em
defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade (SEMANA
BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2021). Valorizar a enfermagem é valorizar e reconhecer o
direito à saúde de qualidade, com profissionais bem formados e qualificados, com condições
dignas de trabalho. Desde a formação, aos profissionais da enfermagem, são exigidos o
comprometimento e o compromisso com o cuidar, em diferentes dimensões para o exercício
profissional em várias atividades, destacam-se atenção à saúde, docência e preceptoria/tutoria,
produção de conhecimento e gestão em saúde no SUS ou fora dele. O agir da enfermagem é
baseado na Lei do exercício profissional que envolve inovações práticas e habilidades para
planejar, implementar e avaliar programas para um agir institucional em equipe. Uma práxis com
variados domínios, competências de enfermagem com práticas avançadas na perspectiva da
saúde universal. A enfermagem é uma profissão de trabalho institucionalizado, com inserção
forte nas estruturas formais de emprego, seja, público, privado ou filantrópico – empregabilidade
é uma questão central para essa categoria profissional. A partir dos anos 90, o processo de
trabalho em saúde envolve novas formas de trabalho flexível e/ou informal e da regulação
realizada pelo Estado com mecanismos institucionais de gestão do trabalho, com enormes
desafios para a categoria (MACHADO et al., 2015). Dentre os desafios atuais para a categoria,
tem-se: a necessidade de revisão das Diretrizes Curriculares Nacional; o destaque para a
análise sobre o mercado de trabalho no âmbito do profissional; a remuneração; a pouca
qualificação profissional; os aspectos da terceirização; os conflitos no local de trabalho, entre
outros. Num cenário de pandemia, torna-se oportuno refletir sobre o que se faz hoje/ agora para
um presente diferente? A resposta passa por atitude concreta no coletivo. Para transformar a
realidade torna-se necessária a participação política da força de trabalho em Enfermagem e sua
representatividade social. Exatamente por conhecer as inúmeras bandeiras históricas de luta da
categoria, foi criado o Fórum da Enfermagem Maranhense, com a expectativa de formular
propostas, objetivando a valorização do trabalho, a formação política da categoria para incentivo
à participação social e ao fortalecimento da democracia e o empoderamento das demais lutas
da Enfermagem a fim de que possam resultar na implantação e implementação de melhores
políticas públicas trabalhistas nas esferas de Governo federal, estadual e municipal, respeitando
a autonomia das entidades. O Fórum da Enfermagem Maranhense, criado em 12/02/2020, é
formado por 12 entidades: Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), seção MA;
Associação de Enfermagem Obstétrica (ABENFO);Conselho Regional de Enfermagem (COREN
MA); Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Maranhão (SEEMA); Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem do Estado do Maranhão (SINTAEMA);Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Estado do Maranhão (SINDSEP- MA);Sindicato dos Funcionários e
Servidores Públicos de São Luís (SINFUSP-SL); Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Saúde do Maranhão (SINDSAÚDE-MA); Sindicato dos Trabalhadores dos
Serviços de Saúde da Região Tocantina (SINDSAUDE-ITZ); Associação dos Enfermeiros
Servidores Públicos dos Municípios do Maranhão (PMMA);Sindicato dos Servidores Públicos
dos municípios de Bacabal (e outros municípios da Região) - (SINDSERP);Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde de Estreito - MA (Sindestreito). Objetivo: compartilhar a experiência
do Fórum da Enfermagem Maranhense a partir dos olhares das entidades/instituições
representantes legítimas da categoria no estado. Metodologia: relato descritivo, retrospectivo,
com abordagem quantitativa. As informações apresentadas foram coletadas dos arquivos da
Coordenação do Fórum da Enfermagem Maranhense. Neste relato estão registradas as ações 
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realizadas entre os meses de fevereiro e dezembro de 2021. Resultados: o Fórum da
Enfermagem Maranhense desenvolveu, no primeiro ano de sua criação, um conjunto
significativo e potente de ações em busca da valorização da Enfermagem
brasileira/maranhense. Seguem as descrições quantitativas das principais ações realizadas de
fevereiro a dezembro do ano 2021: Enquetes: 06; Lives promovidas: 16 (regionalizadas,
interestadual, nacional), 5 com Deputados; 2 Feijoadas Solidárias (São Luís e Pinheiro);15
Carreatas (Ato Público) – 12 de maio; Promoção de Atos Público – 12 maio e 30 de junho (São
Luís, Imperatriz e outros municípios); Caravanas em Atos públicos – Brasília (1 com 70
participantes de vários municípios, e apoio de Balsas, com representação de vários municípios);
Notas Públicas: 06; Ofícios enviados: 120; Palestra sobre o PL 2564 em Pinheiro: 01; Moções:
Apoio (01) e Agradecimentos: 05; Reunião com Conselho Municipal de Saúde: 01; Palestra –
Piso Salarial: Federação dos Trabalhadores Administração Pública Municipal do MA:
01;Audiências com Parlamentares: 04; Audiência município de Raposa: 01; Participações nas
Semanas de Enfermagem: COREN MA e da ABEn MA; Produção vídeos com utilização de
drone: 02; Vídeos Programa Tribuna Sindical: 02 – Veiculado na TV; Participação programa de
Rádio: 01;Reuniões internas: 13 (2 presenciais e 11 virtuais);Acompanhamento na Assembleia
Legislativa do MA – votação e aprovação do PL 2564 no Senado Federal: 01 (Dia 24 de
Novembro); Produção: caneca, garrafa d’agua, camisas, adesivos, faixas; Produção de Card –
várias dezenas (Mais de 100); E-book: 01 publicado e 1 em produção; Reunião ampliada híbrida
gravada para lançamento do E-book com balanço das ações realizadas em 2021: 01 (Dia 21.12)
– há vídeos disponíveis. Considerações finais: trata-se de uma experiência que possibilita
compreender as múltiplas finalidades do Fórum da Enfermagem Maranhense que promove a
ampliação na capacidade de luta no coletivo com intervenções qualificadas em prol das
bandeiras de luta da categoria, nos diferentes níveis de atenção do SUS, em busca da saúde
universal – efetividade, eficiência e qualidade –, principalmente diante da crise pela pandemia
da Covid-19. Seguramente o Fórum da Enfermagem Maranhense contribuiu em seu primeiro
ano de criação (e ainda contribuirá) para a luta pela valorização da categoria, o que ficou
explícito durante todas as atividades promovidas/realizadas pelo conjunto das
entidades/instituições integrantes. Agradecemos cada preciosa participação dos profissionais
enfermeiras/enfermeiros, técnicas/técnicos, auxiliares; das lideranças; representantes de
entidades/Instituições, gestores; dos legisladores que enalteceu e qualificou as diferentes
atividades realizadas nos locais de trabalho, nas ruas, carreatas/motociatas, nas câmaras
legislativas. Sigamos firmes na caminhada pelo fortalecimento das entidades legítimas e
representativas em prol da valorização e alcance das bandeiras históricas da Enfermagem no
Brasil, com prioridade para aprovação do piso salarial nacional e regulamentação da jornada de
trabalho. Pode-se afirmar que existem múltiplos desafios a serem superados para o alcance da
tão almejada valorização da categoria de Enfermagem, no Maranhão/Brasil, e que o Fórum da
Enfermagem Maranhense reafirma o compromisso de permanecer na luta. Este Fórum reafirma
a importância da luta em defesa da valorização das trabalhadoras e trabalhadores em
Enfermagem e, em especial, no contexto da crise sanitária, social, política e econômica
presentes no Maranhão, no Brasil e no mundo.
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