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PERCEPÇÃO DAS MÃES SOBRE FOTOTERAPIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
1LETÍCIA DOS SANTOS VAZ , 1LETICIA DOS SANTOS VAZ

Resumo 1

INTRODUÇÃO: A conduta terapêutica no tratamento da icterícia é a fototerapia, tendo como finalidade diminuir os níveis
de bilirrubina indireta e, dessa forma, evitar kernicterus. Para a mãe que tem pela primeira vez seu recém- nascido em uso
da fototerapia, esta visão pode parecer assustadora ou, no mínimo, estranha. Algumas mães, ao se depararem com o
filho sob fototerapia, não ousam tocá-lo ou questionar acerca do tratamento. O processo de comunicação da equipe de
saúde com a mãe é fundamental para que esta possa se tranquilizar e tornar-se conhecedora do tratamento. OBJETIVO:
descrever as percepções que as mães têm sobre o uso da fototerapia. METODOLOGIA: trata-se de uma revisão de
literatura, com abordagem descritiva através do banco de dados disponível na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Base de
Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e a Literatura Latino
Americana e do Caribe (LILACS). RESULTADO E DISCUSSÃO: Foram encontradas 22 publicações, dessas 13 foram
utilizadas. Em 08 artigos foi relatada as angústias pelo desconhecimento das mães quanto à terapêutica gerando
momentos de stress e medo sobre a atual condição do recém nascido. A carência de informações é apontada em 05 dos
artigos onde há falha de comunicação da equipe de saúde. É necessário estabelecer um canal de comunicação de forma
mais efetiva com a mãe e a família sobre a fototerapia, com objetivo de contribuir para a minimização dos seus medos.
CONCLUSÃO: é fundamental estabelecer o processo de comunicação da equipe de saúde com a mãe no intuito de
esclarecê-la a respeito da terapêutica à qual seu filho está submetido. Como integrante da equipe de saúde, a enfermeira
pode ser a mediadora nesse processo, aliando competência ao cuidado humanizado com vistas a suprir esse déficit de
conhecimento e minimizar o medo e a angústia das mães.
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RELAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DA CONSULTA DE ENFERMAGEM DURANTE O PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO
1CANDICE HEIMANN , 2JOYCE NEIRE VIDAL ALEXANDRE , 3CINTYA RAIZA NASCIMENTO DOS SANTOS , 4THIAGO DE

SOUZA ARAÚJO , 5ROSSELYNE KELLE DE MOURA AFONSO , 6ALOIS PASTL JÚNIOR

Resumo 2

Introdução: Durante o pré-natal de baixo risco a equipe de enfermagem têm em seu foco de trabalho, as ações de
promoção, prevenção e recuperação da saúde, cabendo ao enfermeiro assegurar uma assistência irrestrita e o
fornecimento de orientações educativas que mostrem a importância do acompanhamento pré-natal. Objetivo: Relacionar
as competências da consulta de enfermagem durante o pré-natal de baixo risco. Método: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura da literatura com artigos completos publicados entre os anos de 2012 e 2016, em português.
Resultados: Durante a consulta de enfermagem, as ações educativas se destacam. Os enfermeiros devem adotar uma
postura de multiplicadores de informação, compartilhando saberes e promovendo saúde, estimulando o vínculo
profissional-família por meio de diálogos, visitas domiciliares e reuniões em grupo. A competência administrativa e
assistencial do enfermeiro também é de extrema relevância, devendo o mesmo estar sensibilizado para a assistência
prestada à clientela, garantindo-lhe qualidade na consulta, comunicação efetiva e afetiva para um melhor resultado
obstétrico. A consulta a gestante é um momento especial para o enfermeiro, onde o profissional pode desenvolver todas
as ações inerentes a essa atividade com autonomia e de forma holística, ou seja, um atendimento integral, objetivando os
aspectos fisiológicos e patológicos. Conclusões: Atitudes de sensibilidade, afetividade, acolhimento, assiduidade,
pontualidade, e trabalho em equipe no acompanhamento pré-natal, assim como ações como educador por meio de
orientações as gestantes sobre a importância do parto normal, sinais de parto, alimentação, amamentação, vacinação,
suplementação, atividade física, cuidados com o recém-nascido, são competências do enfermeiro. O encorajamento da
mulher sobre o parto, a capacidade de escuta e a consulta de enfermagem também fortalecem o vínculo profissional-
gestante e as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, desenvolvendo a autonomia de um atendimento
mais dinâmico e eficaz. Descritores: Cuidados de enfermagem; Cuidado pré-natal; Educação baseada em competências.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO OBSTETRA DENTRO DO CENTRO OBSTÉTRICO AO PARTO HUMANIZADO
1CANDICE HEIMANN , 2JOYCE NEIRE VIDAL ALEXANDRE , 3CINTYA RAIZA NASCIMENTO DOS SANTOS , 4LORENNA

REGINA AGUIAR BARBOSA , 5MAYRA GONÇALVES BEZERRA , 6THIAGO DE SOUZA ARAÚJO

Resumo 3

Introdução: Humanizar é proporcionar uma assistência de qualidade, articulando tecnologia e traduzindo as
necessidades de mudança na compreensão do parto e de todo o processo fisiológico. É um conceito amplo e envolve um
conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam uma assistência que assegure qualidade e respeito dos direitos
humanos, paralelamente a valorização do profissional. A humanização de assistência ao parto compreende toda a relação
dos profissionais da saúde com as mulheres durante o processo de parturição, abrangendo, fisiologia do parto, os
sentimentos, a manutenção de um bem estar físico e mental, informação e orientação, assegurando o direito da mulher.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar atuação do enfermeiro na assistência ao parto humanizado dentro do centro
obstétrico da Maternidade Barros Lima em Recife, Pernambuco. Metodologia: O presente estudou adotou a abordagem
qualitativa, de característica descritiva e exploratória, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE nº
50052815.0.00005194. Resultados e Discussão: Um total de cinco núcleos temáticos emergiu da análise dos
depoimentos das enfermeiras entrevistadas acerca das justificativas para a atuação do enfermeiro obstetra ao parto
humanizado. Ao analisarmos as falas das enfermeiras, ficou evidente que das cinco enfermeiras entrevistadas, duas
continuam empregando práticas consideradas prejudicais ao parto, justificando problemas de com recursos humanos e
materais e outras três consideram e praticam as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da
Saúde sobre o parto humanizado. Considerações finais: Os resultados demostram que as enfermeiras obstetras
prestam assistência humanizada dentro dos limites propiciados pelo ambiente de trabalho das mesmas. Palavras-chave:
Parto Humanizado; Humanização; Humanização da assistência ao parto.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DE INTERVENÇÕES E CESÁREAS
1Jaqueline Andrade Rodrigues , 2Priscyla de Oliveira Nascimento Andrade

Resumo 4

Objetivo: identificar como a assistência de enfermagem pode repercutir positivamente no trabalho de parto de risco
habitual, reduzindo o número de intervenções desnecessárias e de cesáreas. Metodologia: Trata-se de uma revisão de
literatura que buscou elucidar a seguinte questão norteadora: como a assistência de enfermagem pode reduzir
intervenções e o número de cesáreas? Foram utilizados os descritores: parto normal, enfermagem obstétrica,
humanização, trabalho de parto e pesquisado na Biblioteca Virtual em Saúde e no Portal de Periódicos da Universidade
Federal de Goiás (UFG), integrando os critérios de inclusão, estudos de 2013 a 2016, artigos completos redigidos em
português e que abordassem a temática estudada. Resultados: Foram incluídos sete artigos, onde observamos que a
assistência de enfermagem é imprescindível no processo de parturição, realizando o uso de diversos métodos não
farmacológicos para alivio da dor, preconizando a realização das boas práticas obstétricas recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Além de realizar assistência individualizada a parturiente ouvindo seus anseios e
tirando suas duvidas. Este conjunto de ações favorece a esta mais segurança, obtendo melhores resultados obstétricos e
neonatais. Conclusão: A enfermagem é essencial no cuidar da parturiente, utilizando métodos e recursos de acordo com
as necessidades individuais de cada uma e respeitando a fisiologia do trabalho de parto. Uma assistência de enfermagem
obstétrica bem instruída é capaz de transformar de modo positivo a experiência da parturição. Os resultados e conclusões
deste estudo são de fundamental relevância para demonstrar a importância da atuação dos enfermeiros para redução de
intervenções e cesáreas desnecessárias, mudando os indicadores de saúde na atenção à parturiente. Descritores: parto
normal; enfermagem obstétrica; humanização; trabalho de parto.
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ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA E A MENSURAÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR COMO QUINTO SINAL
VITAL

1SIMONE REGINA ALVES DE FREITAS BARROS , 2PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO

Resumo 5

Desde os primórdios da civilização, a dor foi e continua sendo uma das maiores preocupações da humanidade. Estima-se
que 80% da população mundial procure o sistema de saúde devido à queixa de dor. Estudos epidemiológicos americano
demonstram que 20% dos adultos atendidos nos serviços de atenção primária a saúde, sofrem de dor
crônica.OBJETIVOS: identificar a intensidade da dor em adultos na Atenção Primária à Saúde através do registro de
intensidade na escala verbal anexa ao prontuário do usuário. Como também, avaliar se o registro da intensidade foi visto
como parâmetro de importância clínica para os profissionais da atenção básica. MÉTODO: Pesquisa documental realizada
em uma Unidade de Saúde da Família do município de Tupanatinga Pernambuco. A amostra foi constituída por 50% dos
prontuários de usuários (adultos) cadastrados na Unidade (1.071 prontuários analisados). Para a avaliação da intensidade
da dor foi utilizada a Escala Verbal (EV). Essa desde o ano de 2013 foi implantada pela gerência da unidade como parte
da rotina de acolhimento para mensurar a dor como o Quinto Sinal Vital na oportunidade de acolhimento dos usuários. O
estudo teve aprovação através do Parecer CEP- 900.126 em 05 de dezembro de 2014. RESULTADOS: Perante os
registros na escala verbal, 450 usuários referiram dor, desses 22% apresentavam dor leve, 58% apresentavam dor
moderada e 20% apresentavam dor intensa. Não houve casos de dor insuportável. 74% dos pacientes que referiram dor
tiveram prescrição medicamentosa para o processo álgico. CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo nos coloca frente o
“cenário” da intensidade dor na “Porta de Entrada” preferencial do Sistema Único de Saúde. Como ainda, nos coloca
diante da possiblidade de atuar no manejo da dor perante esse conhecimento, uma vez que a literatura traz poucos
estudos sobre a intensidade da dor na Atenção Primária a Saúde. DESCRITORES: Dor; Atenção Primária; Intensidade.
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MALÁRIA NO CURSO DA GESTAÇÃO E OS RISCOS PARA O FETO E RECÉM-NASCIDO: UMA REVISÃO
1Rita de Kássia Gomes Barbosa , 2Natália Monteiro de Albuquerque , 3Cyntia Moreira de Lima , 4Gimerson Miquéias Bernardo de

Lucena , 5Amanda Oliveira de Castro , 6Anielle Maria da Silva

Resumo 6

Introdução: A malária é considerada um grande problema de saúde pública em diversas partes do mundo, apresentando
alta incidência em regiões tropicais. Ela é caracterizada como uma patologia infecciosa parasitária, tendo como agente
etiológico o protozoário Plasmodium. Anualmente, mais de 50 milhões de gestantes estão expostas ao risco desta
infecção. Contrair a malária durante a gestação é uma circunstância potencialmente grave para mãe, feto e recém-
nascido, devido ao risco elevado de anemia, prematuridade, baixo peso do recém-nascido, perda fetal, além de óbito
materno. Objetivo: Realizar um levantamento das produções científicas acerca dos riscos e complicações no feto e
recém-nascido ocasionados pela malária na gestação. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica,
realizada entre os meses de março e maio de 2017, constituída a partir de artigos selecionados nas bases de dados da
Bireme e Scielo. Resultados: Com base nos artigos utilizados nesta revisão, a malária na gestação é definida como a
presença do Plasmodium no sangue periférico ou na placenta, com ou sem sintomas clínicos. Quando ocorre uma
evolução grave da doença, a interrupção terapêutica da gravidez é necessária. Para o recém-nascido e feto, foram
evidenciados diversos riscos, como alterações no ritmo cardíaco, sofrimento fetal agudo, aborto, prematuridade devido ao
retardo no crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, entre outros. Durante a assistência à gestante portadora da
malária, a enfermagem deve orientá-la sobre efeito da doença durante a gravidez, seus respectivos sintomas e a
possibilidade de transmissão vertical. Conclusões: A infecção por malária continua sendo um relevante fator de
morbimortalidade entre gestantes, fetos e recém-nascidos, porém ainda possuem efeitos poucos investigados
relacionados à saúde materno-infantil. A equipe de saúde deve estar presente em todo o processo de orientação,
prevenção e controle, bem como o tratamento das gestantes portadoras da doença.

Palavras-chaves: Malária, Gestação, Recém-nascido
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL
1Natália Monteiro de Albuquerque , 2Cyntia Moreira de Lima , 3Rita de Kássia Gomes Barbosa , 4Amanda Oliveira de Castro ,

5Carlos Henrique Sales Costa Menezes , 6Anielle Maria da Silva

Resumo 7

Introdução: A violência à mulher é definida como um ato baseado no gênero que ocasione em algum dano ou sofrimento
a mesma seja ele físico, mental, sexual, psicológico, ou até mesmo a morte. A violência sexual, em especial, tem se
tornado um tema de grande impacto mundial e constitui um dos tipos mais difíceis de identificação e prevenção pela
equipe de enfermagem em nível de saúde pública, sendo considerada uma das experiências mais traumáticas para a
mulher, com probabilidade de apresentarem uma maior vulnerabilidade imunológica, estresse pós-traumático e suicídio.
Objetivo: Abordar o papel da enfermagem na assistência à mulher vítima de violência sexual. Metodologia: Trata-se de
uma revisão integrativa da literatura, realizada entre os meses de março e junho de 2017, constituída através de artigos
selecionados nas bases de dados: LILACS, BDENF E MEDLINE, no período de 2013 a 2016. Resultados: Inicialmente
foram encontrados 769 artigos, que após aplicação dos critérios de inclusão/exclusão obteve-se 50 artigos, dos quais 10
foram selecionados para a composição dos resultados. A agressão sexual ocasiona diversos danos, sejam eles físicos,
psicológicos, sociais, morte antecipada evitável e queda da qualidade de vida da vítima. Tais danos podem ser ansiedade,
fobias, depressão, estresse pós-traumático, abuso de drogas, tentativa de suicídio, entre outros. Durante o exame físico
detalhado, a enfermagem deve observar as características de lesões genitais e anais, bem como orientar a vítima com o
objetivo de reduzir novos agravos à saúde da mesma, desenvolvendo ações de promoção à saúde e estratégias que
busquem o enfrentamento da violência. Conclusões: O cuidado de enfermagem à mulher vítima de violência sexual deve
ser planejado e holístico, baseado não só nos agravos físicos, mas também em sua história de vida, conseguindo
compreendê-las e através disso oferecer um acolhimento que atenda suas necessidades individuais.

Palavras-chaves: Violência Sexual, Enfermagem, Saúde da Mulher
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Morbidades gineco-obstétricas no último trimestre de gestação de adolescentes em acompanhamento pré-natal
de um ambulatório-escola do Recife

1Maria Lúcia Neto de Menezes , 2Hemmily Nóbrega Ventura , 3Maria das Neves Figueiroa , 4Estela Maria Leite Meirelles Monteiro ,
5Ana Beatriz de Araújo Mattoso , 6Amanda de Ataídes Romaguera

Resumo 8

Introdução: A gravidez na adolescência é considerada fator potencial de risco obstétrico e social, relacionada à baixa
adesão e à dificuldade de iniciação precoce da assistência pré-natal. Objetivo: estimar a prevalência de morbidades
presentes no último trimestre de gestação, caracterizando a assistência pré-natal de adolescentes acompanhadas em
ambulatório-escola do Recife. Metodologia: estudo epidemiológico, transversal com abordagem quantitativa, realizado no
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros da Universidade de Pernambuco, com 72 adolescentes no terceiro
trimestre de gestação. Coleta de dados realizada com entrevistas, análise da ficha perinatal e cartão da gestante. Os
dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de
Pernambuco. Resultados: a maioria das adolescentes tinha idade entre 16 e 19 anos (86%), era negra (78%), casadas
ou unida (71%), com ensino médio incompleto (43%), renda familiar inferior a cinco salários-mínimos (98%) e sem
emprego formal (67%). Quanto ao comportamento reprodutivo, 25% já estava na segunda ou terceira gestação, 8% tinha
passado de abortamento e 17% tinha pelo menos um filho vivo. Apenas 39% tinha seis ou mais consultas de pré-natal,
29% conseguiram realizar todos os exames laboratoriais de rotina no primeiro e terceiro trimestre. Em se tratando das
patologias, foi identificado que 34% apresentaram infecção do trato urinário, 34% patologia cérvico-vaginal, 19%
hipertensão arterial sistêmica e 13% anemia ferropriva, 7% necessitaram de hospitalização e a infecção do trato urinário
foi o principal motivo das internações. Conclusões: o estudo revela a necessidade de investimento na captação precoce
da adolescente, na melhoria da viabilização de exames laboratoriais de rotina, estímulo à equipe de saúde quanto ao
registro adequado das atividades no cartão da gestante e, em especial, a prevenção, investigação e tratamento das
infecções de trato urinário que se apresentaram como patologia de maior prevalência na população estudada.
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM SEGUNDO NANDA, FRENTE AOS RISCOS À SAÚDE
MATERNO-INFANTIL

1Edivania Cristina da Silva , 2Ana Cristina Farah Abdon da Silva

Resumo 9

Objetivo: Avaliar os fatores de riscos à saúde materno-infantil provocados pela depressão pós-parto, com enfoque no
diagnóstico de enfermagem, segundo Nanda. Método: revisão integrativa, a partir das bases de dados LILACS, MEDLINE
e PUBMED. Resultados: Atualmente no mundo se tem aproximadamente mais de 450 milhões de pessoas que sofrem
de transtorno mental. No Brasil o número chega a 17 milhões. Dados da OMS mostram que 75% dos pacientes nunca
recebem o tratamento adequado e quando se trata de depressão pós-parto, apenas 50% dos casos são diagnosticados e
destes o índice de mulheres que são devidamente acompanhadas fica abaixo de 25%. Há vários fatores de risco para os
distúrbios psíquicos no puerpério, como a condição de mãe solteira; o natimorto, o parto cesáreo, os antecedentes
psiquiátricos maternos, as dificuldades ou a insatisfação na relação conjugal, a gravidez não desejada e as circunstâncias
sociais de pobreza. A mãe com depressão pode desencadear na criança transtornos de conduta e comprometimento de
saúde física, como alterações no sono, distúrbios gastrintestinais, insegurança, ansiedade, distúrbios cognitivos e afetivos.
O conhecimento desses fatores de risco pela equipe de enfermagem é fundamental para prevenir transtornos mentais na
mãe. NANDA, descreve a seguinte categoria diagnóstica: risco para vínculo mãe-bebê prejudicado, relacionado a falta de
preparo emocional com prematuro (78,8%), ansiedade associada ao papel materno (75,8%), doença materna e do
neonato (66,7%), eventos estressores associados com o novo bebê (63,7%), monitorização de cuidados intensivos
(51,5%), falta de privacidade (48,5%), restrição de visitas (39,4%), falta de conhecimento em relação aos cuidados
(36,4%) e gravidez não planejada (30,3%). Conclusão: É fundamental a participação do enfermeiro na prevenção de
psicose puerperal, contudo vale ressaltar a importância do processo de enfermagem, estruturado, segundo Nanda.

Palavras-chaves: Depressão puerperal, Enfermagem, Saúde Materna, Saúde Mental
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES
OBSTÉTRICAS

1MEIRYONA SHIRLEI DOS SANTOS E SILVA , 2ALESSANDRA LAIS VASCONCELOS DA SILVA , 3RAYZA VITÓRIA DE
SANTANA SANTOS , 4BARBARA RANNYELLE DE PAULA BRITO , 5SAMANTHA MARIA DE JESUS DA TRINDADE , 6ANA

CRISTINA FARAH ABDON DA SILVA

Resumo 10

Objetivo: Identificar as principais complicações obstétricas em adolescentes, enfatizando o trabalho da equipe de saúde
da família na prevenção de riscos à gestante. Métodos:estudo do tipo revisão integrativa em que foram identificados 10
artigos que compuseram a amostra final do estudo, a partir das bases de dados BDENF, LILACS, MEDLINEe PUBMED.
Resultados: As complicações obstétricas em gestantes adolescentes vão desde riscos a gestante, com ocorrência de
anemia, maior vulnerabilidade a incidência de doenças sexualmente transmitidas, HIV/AIDS, desenvolvimento de pré-
eclâmpsia e eclampsia, parto prematuro, parto por cesariana, hemorragia pós-parto, lesões vaginais e perineais por
ocasião de parto normal, até complicações ao feto, tais como, restrição de crescimento intrauterino, sofrimento fetal
agudo, baixo peso ao nascer e abortamento espontâneo ou provocado. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, um
importante fator para prevenir os riscos de complicações obstétricas em adolescentes, é facilitar a adesão ao atendimento
pré-natal, proposto pela equipe de saúde, em especial o enfermeiro, não somente para manter a saúde da gestante e do
bebê, como também, para reduzir a mortalidade materna e perinatal. Para tanto, faz-se necessário traçar metas de
elucidação, apoio às adolescentes de risco, divulgação nas escolas e postos de saúde sobre métodos contraceptivos,
além de criação de oficinas e palestras mensais com adolescentes e pais na perspectiva do planejamento familiar.
Criação de Grupo de gestantes, focando os aspectos voltados aos cuidados com a saúde na gestação, parto e puerpério,
como também, cuidados com o neonato. Conclusão: A atuação do profissional de enfermagem na gravidez de
adolescentes precisa ser mais consolidada com os programas já existentes. Torna-se necessário qualificar esses
profissionais para desenvolver ações junto a família e à comunidade, visando a diminuição do número de adolescentes
grávidas e que o início da vida sexual venha acontecer mais tardiamente, quando obter conscientização e maturidade.

Palavras-chaves: GRAVIDEZ, ADOLESCENTE, ENFERMAGEM, PREVENÇÃO
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CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL
1Caryne Franciele Pinho do Nascimento , 2Sara Jeniffer Assunção da Silva , 3Bruno de Luna Oliveira

Resumo 11

Introdução: A expressão “violência obstétrica” (VO) é utilizada para descrever e agrupar diversas formas de violência
durante o cuidado obstétrico profissional. Inclui maus tratos físicos, psicológicos e verbais. Considerando-se a
complexidade da VO no Brasil, são indicados dois tipos de ações de prevenção quaternária: ações individuais, familiares
e comunitárias realizadas na APS, associadas ao pré-natal; e ações social, política e institucional. Esse trabalho objetiva
demonstrar os tipos de violência sofrida pelas parturientes e descrever medidas que minimizem esses danos.
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde utilizou-se as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS), PUBMED e LILACS/BIREME, considerando os artigos publicados nos últimos 10 anos, envolvendo as seguintes
palavras-chave: violência obstétrica, partos e assistência de enfermagem a gestantes. Resultados e Discussão: A recente
pesquisa “Nascer no Brasil”, que aborda os partos hospitalares de todo o país, entrevistou mais de 23 mil mulheres e
mostrou que práticas prejudiciais e/ou ineficazes ainda são rotina no país. Entre as entrevistadas, 70% foram
rotineiramente puncionadas, 40% receberam ocitocina e em 40% realizou-se amniotomia. Entre as mulheres que pariram,
92% estavam em posição de litotomia, 56% foram submetidas a epsiotomia e 37% receberam a manobra de Kristeller.
Somente 26% puderam se alimentar, 46% puderam se movimentar durante o trabalho de parto e 18,7% contaram com
acompanhante. Apenas 5% tiveram partos sem nenhuma intervenção. Conclusão: É importante aderir à prevenção
quaternária para que oriente as gestantes e famílias quanto aos benefícios do parto natural e às possíveis complicações
de intervenções questionáveis, a fim de contribuir para o empoderamento das mulheres e suas famílias. Dessa forma,
enfrentar a VO exige que a equipe multiprofissional de saúde assuma a devida responsabilidade, tanto no período pré e
pós-natal, e sempre demonstrando empatia pela usuária.

Palavras-chaves: violencia, obstétrica, partos, assistência, enfermagem
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ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E O PARTO HUMANIZADO: CONTRIBUIÇÕES PARA VIVÊNCIA DO PROCESSO DE
PARTURIÇÃO

1Tatiana Ferreira do Nascimento , 2Vilma Maria de Santana , 3Beatriz Michaelle Cavalcanti dos Santos , 4Thaís Neves Gomes ,
5Shirlley Pereira da Silva , 6Wanessa Marcella Barros Firmino

Resumo 12

Objetivos: O presente trabalho teve por objetivo identificar na literatura científica brasileira a atuação dos enfermeiros
obstetras no parto natural humanizado, analisando suas condutas dentro do trabalho de parto e parto. Metodologia: O
levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados BDENF (Banco de Dados em Enfermagem), LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Scielo (Scientific eletronic library online). Como
critérios de inclusão artigos publicados no período de 2009 a 2017, na língua portuguesa. Foram utilizando os seguintes
descritores: humanização, trabalho de parto, enfermagem obstétrica e cuidados de enfermagem. A partir dessa
combinação foram encontrados 14 estudos. Neste contexto, realizou-se análise temática das pesquisas resultando em
três categorias, as quais foram comparadas com a literatura sobre o tema. Resultados: O estudo apontou que a atuação
do enfermeiro obstetra na assistência a mulher no trabalho de parto e parto proporciona o resgate da naturalidade do
processo de parturição; sobre as práticas realizadas neste período, foi observado que as mesmas são baseadas em
evidencias científicas, condutas comprovadamente benéficas para a mulher e seu filho; e, a respeito das habilidades e
competências do profissional enfermeiro no atendimento ao parto normal sem distórcia, verificamos que sua inserção
neste cenário, quebra paradigmas, incorpora novos conhecimentos, rompe o modelo biomédico no campo obstétrico.
Conclusão: a assistência da enfermagem obstétrica tem colaborado para o aumento dos índices de partos normais e a
redução de intervenções no seu processo, assegurando um atendimento holístico, digno e de qualidade, devolvendo a
autonomia da mulher, resgatando seu papel, proporcionando uma experiência mais positiva e enriquecedora do processo
de parturição.

Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem., Enfermagem Obstétrica, Humanização, Trabalho de parto
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RELATO DE EXPERIÊNCIA:: DOULAS NA ASSISTÊNCIA À MULHER NO TRABALHO DE PARTO E PARTO EM UMA
MATERNIDADE PÚBLICA.

1Elaine Lima da Silva Seixas , 2Vilma Maria de Santana , 3Ada Evellyn Galdino da Silva , 4Mauricélia Ferreira Mendes

Resumo 13

Objetivos: Trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever a importância da inserção e atuação da doula
no SUS, na assistência humanizada a mulher, durante o processo de parto e nascimento. Metodologia: Foi realizado um
estudo em uma maternidade pública municipal na cidade do Recife-Pernambuco, na qual o programa encontra-se
institucionalizado há três anos, através da vivência prática de estudantes de enfermagem como doulas voluntárias do
SUS. Da análise, emergiram quatro eixos temáticos. Resultados: sobre as políticas públicas de atenção a saúde da
mulher, observamos que houve avanços na assistência, dentre elas, o reconhecimento da importância da atividade das
doulas no SUS; a respeito da inserção e atuação das doulas no parto humanizado, verificamos o grande benefício
advindo com sua figura no trabalho de parto e parto; em relação às competências das doulas na assistência à parturiente,
constatamos que seus métodos não farmacológicos para alívio da dor contribuem de forma positiva no processo de
parturição; e, com relação à interação da doula com os demais profissionais da saúde na sala de parto, constatamos que
as mesmas ajudam à equipe com a prestação de orientações úteis para a evolução do trabalho de parto. Conclusão: a
implantação do projeto de doulas no ambiente hospitalar mostrou-se de grande importância na implementação das ações
humanizadas, visto que, sua presença possibilita à parturiente, o acolhimento e atenção de qualidade, respeitando sua
subjetividade, resgatando a naturalidade do parto, devolvendo à mulher, o protagonismo deste cenário.

Palavras-chaves: Doulas, Parto Humanizado, Saúde da Mulher
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A gestação pré-termo e seus fatores determinantes
1Adriana lourenço vera cruz

Resumo 14

Introdução: Entende-se por gravidez pré-termo a gestação onde a gestante entra em trabalho de parto com menos de 37
semanas ou 259 dias de gestação. Vários fatores determinantes influenciam para que essa gestante chegue ao momento
do parto antes do período desejado, e caso ocorra pode trazer grandes riscos para o feto e para e parturiente, os
cuidados da enfermagem no pré-natal de qualidade é muito importante para que a gestante tenha um parto de qualidade.
Objetivo: relatar os fatores determinantes que possam levar essa gestante a um parto pré-termo, os cuidados da
enfermagem no acompanhamento pré-natal para evitar o parto prematuro e as consequências para o feto após um parto
prematuro. Metodologia: pesquisa bibliográfica realizada entre os meses de março e julho de 2017, onde foram utilizadas
bases de dados tais como Google acadêmico, Scielo e lilac´s. Resultados: conforme verificado em estudos o parto é
influenciado diretamente com os cuidados realizados durante a gestação, vários fatores influenciam diretamente o parto
pré-termo entre eles estão à gestação múltipla, gestação na adolescência, hipertensão, diabetes, anomalias Genéticas,
fatores emocionais entre outros. Para o feto pode acarretar em grandes complicações, pois alem de nascerem com baixo
peso seus sistemas ainda não estão preparados e seus funcionamentos podem ser prejudicados. Conclusão: A gestação
pré-termo pode acarretar em grandes complicações para o feto e o pré-natal de qualidade ajuda de forma direta a
gestante e ter um parto de melhor qualidade com menores riscos para o feto e para a parturiente. Descritores: parto pré-
termo, enfermagem, fatores de risco.

Palavras-chaves: gestação, pre termo, risco, parturiente
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO
1annely emilia da conceição , 2LUZINETE MARIA DE LIRA

Resumo 15

Objetivo: identificar na literatura científica brasileira a atuação da enfermagem na promoção e incentivo ao aleitamento
materno. Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa de literatura, buscas feitas através de artigos publicados nas
bases de dados BVS, SCIELO e LILACS. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados nos
últimos cinco anos, no idioma português, disponíveis na integra e que atendessem ao objetivo do trabalho. Resultado:
observou-se nos artigos pesquisados que o enfermeiro é destacado como sendo de fundamental importância para o
sucesso da amamentação, atuando na promoção e incentivo ao aleitamento materno. Conclusão: O enfermeiro deve
intensificar os trabalhos de educação em saúde para as nutrizes, visando aumentar o tempo e potencializar o
desempenho da amamentação, reduzindo os fatores que influenciam no insucesso do aleitamento materno, com o
proposito de promover o estabelecimento do vinculo afetivo entre o binômio mãe- filho.

Palavras-chaves: aleitamento materno, amamentação, enfermagem
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PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM À CLIENTE COM GRAVIDEZ ECTÓPICA RÔTA
1LILIANA FERREIRA GOMES , 2GERLAINE DE OLIVEIRA LEITE , 3GABRIELE MORGANA RODRIGUES DOS SANTOS ,

4FERNANDA DEMUTTI PIMPÃO MARTINS , 5FRANCISCA MÁRCIA PEREIRA LINHARES , 6CLEIDE MARIA PONTES

Resumo 16

Objetivo: Construir um plano de cuidados de enfermagem para clientes com diagnóstico de gestação ectópica rôta.
Método: Estudo descritivo desenvolvido a partir de um relato de experiência, de uma enfermeira obstetra, vivenciado em
uma emergência obstétrica de risco habitual do estado de Pernambuco, Brasil, em 2016. A construção do plano de
cuidados de enfermagem foi pautada na anamnese, exame físico e empregou-se a taxonomia II da NANDA de 2015.
Resultados: Com base nos dados coletados foram traçados os seguintes diagnósticos de Enfermagem: Dor aguda
relacionada à gestação ectópica evidenciada por expressão e relato verbal de dor em baixo ventre; Risco de Infecção
relacionado à salpingectomia; Integridade da pele prejudicada relacionada ao procedimento cirúrgico evidenciada pela
realização de salpingectomia; Ansiedade relacionada à perda do concepto evidenciada por medo. Posteriormente foram
sugeridas algumas intervenções de Enfermagem: estabelecer uma relação terapêutica transmitindo empatia e respeito
incondicional positivo e mostrar-se disponível para ouvir e conversar com a cliente confortando-a e esclarecendo
potenciais dúvidas; monitorar sinais vitais; avaliar e registrar as condições da pele ao redor da ferida operatória; investigar
presença de sinais e sintomas de sepse como febre, taquisfigmia/taquicardia, calafrios, sudorese, alteração do nível de
consciência; realizar curativo em ferida operatória se necessário e registrar evolução de seu aspecto; administrar
analgésicos conforme prescrição médica. Conclusão: Uma sistematização da assistência de enfermagem desenvolvida
de forma organizada, individualizada e humanizada, é primordial para que o atendimento/tratamento à mulher em situação
de gestação ectópica rôta seja eficaz e que possíveis riscos maternos sejam minimizados, proporcionando, dessa
maneira, maior segurança e conforto para a cliente.

Palavras-chaves: CUIDADOS DE ENFERMAGEM, ENFERMAGEM, ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, GRAVIDEZ
ECTÓPICA, SAÚDE DA MULHER
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ASPECTOS CLÍNICOS DA DOENÇA DE CROHN E OS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
1Andreza Amanda de Araújo , 2Chardsongeicyca Maria Correia da Silva Melo , 3Joicy de Amorim Francisco , 4Joana Estefanny de

França Oliveira , 5Wanessa Nathally de Santana Silva , 6Candice Heimann

Resumo 17

Introdução: A doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória crônica do trato gastrointestinal,acometendo a parte
inferior do intestino delgado. A causa é desconhecida, entretanto a desregulação do sistema imunológico, associado aos
fatores genéticos e ambientais, resultam no desenvolvimento dessa patologia. A doença de Crohn manifesta-se durante a
faixa etária entre 20 a 40 anos, porém as doenças inflamatórias intestinais podem surgir durante a infância ou
adolescência, afetando a qualidade de vida desses pacientes. Objetivo: Identificar os aspectos clínicos da doença de
Crohn e os principais diagnósticos de enfermagem em pacientes pediátricos. Método: Trata-se de uma revisão
bibliográfica, utilizando as bases de dados: LILACS, BIREME, com os descritores: doença de crohn; diagnósticos de
enfermagem; pediatria. Foram encontrados 15 artigos. Destes, foram selecionados 10 artigos publicados entre os anos de
2012 a 2017 por se enquadrarem dentro dos critérios de elegibilidade. Resultados: As principais sintomatologias da
doença de Crohn são diarreia, dor abdominal, febre, perda de apetite, anorexia, perda ponderal e emagrecimento,
consequentemente os diagnósticos de enfermagem principais são: dor aguda relacionado a agente lesivo; nutrição
desequilibrada: menos que as necessidades normais relacionado a perda de apetite; diarreia relacionado a processos
infecciosos; hipertermia relacionado a doença de base. Todavia existem sintomas que são específicos das doenças
inflamatórias intestinais em idade pediátrica, como o atraso no crescimento e desenvolvimento da puberdade, provocando
grandes impactos na saúde mental, dificuldade de socialização e o retardo na recuperação de saúde. Conclusões: É
importante identificar os aspectos clínicos da doença de Crohn para a obtenção de um diagnóstico precoce e de uma
melhor qualidade de vida, pois os sintomas se assemelham com outras doenças inflamatórias intestinais. Também faz-se
mister identificar os diagnósticos de enfermagem, pois facilitará a assistência dos profissionais de enfermagem e uma
melhor recuperação do estado de saúde das crianças, através da integralização do cuidado.

Palavras-chaves: Doença de Crohn, Diagnósticos de enfermagem, Pediatria
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O cuidador como fonte de infecção para doenças diarreicas em crianças menores de cinco anos: Uma revisão da
Literatura

1Viviane Cavalcanti de Torres , 2Juliane Lima Pereira da Silva , 3Milena Domingos Cruz Zarzar Galvão

Resumo 18

Objetivo: Investigar a partir da literatura as práticas de cuidadores para com crianças menores de 5 anos que favorecem a
ocorrência de diarreia. Metodologia: Foi realizado uma revisão bibliográfica nas bases de dados LILACS, SCIELO,
MEDLINE e SCOPUS entre fevereiro e maio de 2017. Como critério de inclusão os artigos foram selecionados pelos
desenhos metodológicos de interesse, abordando higiene do cuidador e diarreia em menores de cinco anos. Foram
encontrados 65 artigos científicos, e após leitura completa e análise foram selecionados 25 artigos. Resultados: A OMS
destaca que práticas de higiene adotadas por cuidadores podem exercer importante impacto sobre o aparecimento de
doenças como a diarreia, problema de saúde pública, principal causa de consulta, internação e mortalidade em crianças
moradoras de países em desenvolvimento. No mundo 4 milhões de crianças menores de cinco anos evoluem para o óbito
por conta de diarreia aguda, segunda maior causa de morte na infância, e está fortemente relacionada a condições de
saneamento inadequadas e práticas de higiene tanto pessoal como domésticas de baixa qualidade adotadas em seu
contexto familiar por cuidadores. Conclusão: Um dos principais problemas identificados diz respeito a lavagem das mãos.
A falta de higiene tem sido apontada como a principal responsável pela contaminação de alimentos e água e é
responsável por cerca de 70% dos episódios de diarreia que existem. São identificados tempos críticos para lavagem das
mãos como: antes de comer, após a defecação, após a limpeza dos bebês, antes de alimentar os bebês e antes de servir
comida. Dados mostram que este comportamento está associado ao acesso a condições sanitárias favoráveis e que
mulheres lavam as mãos mais frequentemente do que homens, aumentando de acordo com o nível de escolaridade. Além
disso, várias pessoas não lavam as mãos com frequência, enquanto que outras lavam, porém de maneira inadequada.

Palavras-chaves: Cuidador, Diarreia, Higiene
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS INFECTADAS POR HIV/AIDS EM
PERNAMBUCO

1JOELMA FERREIRA DE VASCONCELOS , 2MARLI FERREIRA DE VASCONCELOS , 3JAQUELINA HONORIO DE
VASCONCELOS , 4JEFERSON DE SOUZA SILVA , 5MICHELLE CARDOSO LIMA

Resumo 19

OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico de casos de crianças menores de cinco anos infectadas por HIV/AIDS em
Pernambuco, no período de 2010 – 2015. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e transversal,
com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no núcleo de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco, localizada no bairro do Bongi (zona oeste do Recife). Foram incluídos neste estudo os casos de criança
menores de quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, infectadas por HIV/AIDS, notificadas no SINAN entre 2010 a
2015 em Pernambuco. Foram excluídos os casos duplicados para evitar a duplicidade de informações. RESULTADOS:
Foram analisados 89 casos de crianças com HIV/AIDS notificados no estado de Pernambuco no período 2010 a 2015.
Ocorreram 14 casos em 2010, 10 casos em 2011, 13 casos no ano de 2012, aumentando para 23 casos em 2013. Houve
uma diminuição nos anos de 2014 e 2015, com 18 e 11 casos, respectivamente. Em relação à data da notificação, apenas
nos anos de 2010, 2014 e 2015, os casos foram notificados no mesmo período da data do diagnóstico. Já em 2011 e 2012
a data de notificação aconteceu no trimestre posterior em relação ao diagnóstico. A faixa etária das mães foi maior entre
19 a 29 anos em todo o período. Destaca-se a baixa escolaridade das mesmas, assim como a raça parda na amostra
analisada. CONCLUSÃO: Conclui-se que o assunto é de extrema relevância, enfatiza-se a importância das ações da
equipe multidisciplinar na atenção à saúde da mulher e da criança. A fim de minimizar a vulnerabilidade dessas crianças
expostas a HIV/AIDS por meio de informações fornecidas à gestante/puérpera soropositiva acerca dos aspectos inerentes
à doença e seus riscos. É necessária uma maior atenção das ações para diminuir a prevalência da doença, em especial
da TV.

Palavras-chaves: Transmissão Vertical, Criança, HIV, AIDS, Enfermagem
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Importância da consulta puerperal no ciclo gravídico numa visão holística ao binômio
1karla roberta da silva lins LINS , 2Marcela Claudia de Paula Oliveira , 3Kathiane Ninfa Moneta , 4Bruna Mayara Gomes da Silva ,

5Sura Wanessa Santos Rocha

Resumo 20

O presente estudo teve como objetivo identificar a importância da consulta puerperal, bem como os sinais e sintomas dos
agravos à saúde das puérperas e dos recém-nascidos. Trata-se de estudo de Revisão Integrativa, de caráter descritivo. A
busca de dados ocorreu entre janeiro a junho de 2017, em periódicos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios
de inclusão adotados foram: importância da consulta puerperal, cuidados e orientações ao recém-nascido, artigos em
português, com textos completos, disponíveis nas bases de dados nacionais, no período entre 2013 a 2017. Os critérios
de exclusão: artigos de pesquisa bibliográfica, dissertações de congresso e conferência, monografia, artigos repetidos,
artigos não gratuitos e apenas resumo. Como resultados, identificou-se que o ciclo gravídico-puerperal é caracterizado por
múltiplos fatores hormonais, físicos e psíquicos, iniciando a partir da expulsão da placenta e prolongando-se a seis ou
mais semanas, classificando-se em puerpério imediato (quando inicia-se após a dequitação e se estende até o 10º dia do
pós-parto), tardio (inicia-se do 11º dia ao 45º dia do pós-parto) e remoto (inicia-se do 46º dia até a completa recuperação
das alterações gestacionais e volta dos ciclos menstruais normais). Ocorrem várias mudanças, como alteração do
organismo desde o útero, colo uterino, ovários, períneo e mamas, envolvendo todo metabolismo, trazendo fenômenos
emocionais e físicos. Considerando que a consulta puerperal deve ser incentivada e orientada desde o pré-natal, muitas
mulheres não têm o conhecimento de complicações relacionadas à gravidez podendo levar a hemorragias, infecções ou
até a morte. O serviço e acolhimento prestado a gestante, parturiente e puérpera é onde os profissionais devem identificar
e avaliar holísticamente os desvíos fisiológicos, patológicos, as dúvidas e os desafíos a serem enfrentados pelas
mulheres. Portanto, é de extrema relevância o acompanhamento do profisional de enfermagem frente a essa problemática
que atinge uma grande parte da população feminina.
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COMPORTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE TUBERCULOSE PEDIÁTRICA EM UM ESTADO DO NORDESTE
BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2005 A 2015
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Resumo 21

Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, que embora
seja passível de um efetivo tratamento, permanece na atualidade como um importante problema de saúde pública
mundial, em virtude da ampla dispersão geográfica, emergência de casos multirresistentes e coinfecção com HIV. A
dificuldade relacionada a TB pediátrica é a ausência de um exame que possa identificar seu diagnóstico correto por
possuir uma apresentação frequentemente inespecífica e oligossintomática, constituindo, portanto, a faixa etária de maior

dificuldade diagnóstica, e consequentemente maior risco de evolução1-2. Objetivos: Analisar o cenário epidemiológico da
tuberculose pediátrica em Alagoas nos anos de 2005 a 2015. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com
abordagem quantitativa dos casos de tuberculose pediátrica em Alagoas no período de 2005 a 2015, realizado com dados
secundários, oriundos do DATASUS, analisados através da realização da frequência absoluta, os dados coletados foram
armazenados no software EXCEL, para então serem analisados. Resultados: No período estudado, o número de casos
confirmados foi de 414, sendo 221 do sexo feminino, representando 53,38% dos casos, a forma clínica de tuberculose de
maior índice foi a pulmonar (63,28%), seguida da extrapulmonar (33,82%), ocorrendo em sua maioria (54,10%) entre as
faixas etárias de 10 a 14 anos. A zona urbana como o local de ocorrência mais frequente (75,36%), sendo reflexo da alta
taxa de urbanização e de suas consequências, aliado a isso, a maior subnotificação dos casos ocorridos na zona rural
pode ter contribuído para tamanha diferença encontrada. Conclusões: A tuberculose pediátrica ainda é um problema de
saúde pública no Brasil, em especial em Alagoas, contudo os número de casos podem ser evitados a partir de efetivos
programas governamentais.
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FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
1Rita de Cássia Alves Pereira , 2Fernanda Caroline Tavares de Melo , 3Waleska Araújo de Pontes , 4Thaíse Alves Bezerra

Resumo 22

OBJETIVO: Pontuar os principais fatores relacionados ao desmame precoce. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
sistemática da literatura, considerando artigos publicados no período compreendido entre 2007 e 2017. As buscas foram
realizadas nas seguintes bases de pesquisa: Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), utilizando-se dos descritores: “aleitamento materno, “desmame” e “cuidados de enfermagem”. Após seleção por
títulos, foram encontrados 42 artigos que quando submetidos aos critérios de inclusão: artigos científicos publicados em
português, disponíveis para leitura íntegra online, que abordassem a temática proposta, e publicados no período de tempo
pré-estabelecido, resultaram em uma amostra final de 25 artigos. RESULTADOS: Após análise foram identificados 36
fatores, posteriormente classificados em três grupos temáticos: fatores sociais, educacionais e fisiológicos, sendo o último
subdividido em materno e neonato. Em destaque, o retorno ao trabalho, conceitos materno (“leite secou”, “leite fraco”,
“pouco leite”, “os seios caem com a amamentação”), déficit de conhecimento e problemas mamários. Há divergência na
literatura quanto a interferência ou não no desmame dos fatores sociais como idade materna, escolaridade, multiparidade.
CONCLUSÃO: Considerando os artigos explorados, constatou-se que muitos dos fatores associados ao abandono da
amamentação estão relacionados à falta de informações, possivelmente decorrente de um acompanhamento pré-natal
deficiente. Desta forma reforça-se a importância do trabalho da enfermagem na conscientização sobre a importância da
amamentação exclusiva até os 6 meses, bem como o apoio e orientação às mães e familiares.
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BENEFÍCIOS DO MÉTODO MÃE CANGURU NOS CUIDADOS AO NEONATO DE BAIXO PESO
1Emília Ghislene de Asevedo , 2Naftalí Gomes do Carmo , 3Sueli Rosa da Costa , 4Lúcio Petterson Torres da Silva , 5Geyslane

Pereira de Melo , 6Aurélio Molina da Costa

Resumo 23

Introdução: O Método Mãe Canguru criado pelo Ministério da Saúde, como uma intervenção importante, através de
cuidados simples, de baixo custo para prevenir e detectar precocemente possíveis complicações que o neonato venha a
adquirir em decorrência do seu baixo peso. Objetivo: conhecer os benefícios do método mãe canguru nos cuidados ao
neonato de baixo peso. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, através do levantamento de dados
encontrados na literatura, no período de maio de 2017. Foram analisados 18 artigos com publicações em português e na
íntegra, referente ao período de 2009 a 2016, a busca deu-se na base de dados SciELO, dos quais foram utilizados 8
para elaboração deste trabalho. Resultados: os Recém-Nascidos prematuros e de baixo peso ficaram isolados na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) até atingirem o peso ideal. Assim, observou-se a necessidade da
implementação de métodos simples, eficazes e satisfatório na melhoria das condições aos quais os neonatos eram
submetidos, sendo indispensável o contato materno, na perspectiva de um crescimento saudável. A fim de que a
permanência do RN na incubadora fosse diminuída, os neonatos fossem colocados no colo da mãe, na posição canguru,
para um contato pele-a-pele, bem como para a utilização da amamentação exclusiva e um acompanhamento
especializado. Nesse contexto, vários benefícios foram enumerados aos bebês prematuros, uma vez que o método
fortalece a promoção do vínculo mãe-bebê, garantindo amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida,
favorecendo o crescimento adequado do bebê, e reduzindo a incidência de doenças graves. Conclusão: o Método Mãe
Canguru é bastante significativo no desenvolvimento dos neonatos a partir de um método de assistência simples, que
cada vez mais está sendo implementado nas unidades de saúde, na busca de potencializar uma qualidade de vida e
sobrevida dos prematuros. Descritores: Método Canguru; Assistência à Saúde; Neonato.
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ATIVIDADE LÚDICA COMO FERRAMENTA DO CUIDADO A CRIANÇAS COM CÂNCER HOSPITALIZADAS
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Resumo 24

Objetivo: Analisar o emprego das práticas lúdicas como ferramenta na assistência de enfermagem a crianças
com câncer hospitalizadas.Método: Revisão integrativa da literatura que visa responder a pergunta: como as
práticas lúdicas influenciam na assistência de enfermagem a crianças hospitalizadas com câncer? Foram
acessados artigos através da Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os seguintes DeCS: criança hospitalizada;
enfermagem; lúdico. Os critérios de inclusão foram artigos apenas na língua português na íntegra e que
respondesse a pergunta do estudo. Foram acessados 21 artigos, incluído 09 na amostra após adoção dos
critérios de inclusão e exclusão.Resultados: Crianças internadas para tratamento oncológico são submetidas a
diversas intervenções, muitas delas impossibilitam sua livre movimentação, além de apresentarem fadiga ao
realizarem atividades que exijam esforço físico. As demais associam o hospital como um ambiente de privação e
mudança de rotina. Porém a prática de atividades lúdicas permite que a criança vivencie sua infância,
contribuindo para o seu desenvolvimento motor, mental e social. Essas atividades além de reduzirem o estresse,
melhoram o vínculo durante o procedimento de enfermagem. O brincar diminui o sofrimento, tornando-se um
instrumento de cuidado, estratégias como teatro clown, fantoches, contação de histórias e canções, devem ser
adotadas. No entanto, é necessário que a equipe de enfermagem tenha o conhecimento sobre essas estratégias e
seus benefícios, para que a mesma seja incorporada durante a assistência.Conclusão: Saber introduzir as
práticas lúdicas com a criança e a família é de extrema importância, pois é através dela que a equipe poderá criar
um vínculo de confiança e entender as necessidades e peculiaridades de cada paciente. O lúdico permite que a
criança expresse seus sentimentos, esquecendo por um momento o ambiente hospitalar. Além do
aperfeiçoamento por parte dos profissionais, afim de um atendimento holístico e humanizado.

Palavras-chaves: Criança Hospitalizada, Cuidado da Criança , Enfermagem Pediátrica , Jogos e Brinquedos,
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE LESÃO NASAL NO NEONATO EM PRESSÃO POSITIVA
CONTÍNUA NAS VIAS AEREAS
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Leite Lúcio

Resumo 25

Objetivo: Identificar estudos que relacionam as medidas de prevenção de lesões nasais em recém-nascidos ao
uso de pressão positiva contínua nas vias áereas (CPAP). Metodologia: Revisão de literatura realizada em
junho/2017, vicunlada à dissertação de mestrado, utilizando os descritores: Recém-nascido; Pressão Positiva
Contínua nas Vias Aéreas; Ferimentos e Lesões; Pele; Nariz, nas bases de dados da biblioteca virtual de saúde,
no PUBMED e no SCIELO, independentemente do idioma e ano de publicação. Foram selecionados 21 estudos.
Resultados: As medidas de prevenção mais mencionadas foram: o alívio da pressão em uma área localizada,
especialmente nas principais áreas acometidas do nariz que são a columela e o septo nasal; a instalação
adequada juntamente com o tamanho apropriado do sistema CPAP, além da utilização das placas de poliuretano e
hidrocoloide, folha de gel de silício e a construção de almofadas de gazes com hialuronato como barreira
cutâneas para a prevenção de lesão por atrito. Conclusão: Há poucos estudos na literatura para orientar com
especificidade a prevenção desse tipo de lesão, bem como dos materiais mais adequados para o uso associado
ao sistema CPAP.
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PROTETOR NASAL PARA PREVENÇÃO DE LESÕES SECUNDÁRIAS AO SUPORTE VENTILATÓRIO COM PRONGA
EM RECÉM-NASCIDOS
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Resumo 26

Objetivo: Identificar estudos sobre protetor nasal como medida de prevenção de lesões em recém-nascidos ao
uso de CPAP. Metodologia: Revisão de literatura realizada em junho/2017, vinculada à dissertação de mestrado,
utilizando os descritores: Recém-nascido; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas; Ferimentos e Lesões;
Pele; Nariz, nas bases de dados da biblioteca virtual de saúde, no PUBMED e no SCIELO, independentemente do
idioma e ano de publicação. Foram selecionados 12 estudos. Resultados: Os protetores mencionados foram:
hidrocoloide, esparadrapo, fita microporosa, espumas, almofadas, bem como a associação do hidrocoloide e do
Metalline®. Outra forma de protetor citado foi a folha de gel de silicio. O hidrocolóide é o material mais citado, na
atualidade, principalmente na literatura internacional. A utilização desses protetores é referenciada apenas pela
sua colocação entre a pronga e a pele. Conclusão: Há poucos estudos que citam protetores nasais como
estratégia preventiva para lesões em neonatos pelo uso de CPAP. Não se encontrou nenhum estudo que
especificasse sua forma e possibilidades de utilização nessa terapêutica ventilatória. Contudo, verificou-se a
adoção de outras medidas de proteção utilizadas durante o cuidado de enfermagem.
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ROTURA UTERINA:UMA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA
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Resumo 27

Introdução: Rotura uterina é definida pela ruptura de espessura total ou parcial da parede uterina com protusão
da placenta e do feto para a cavidade abdominal, podendo ocorrer desde a gestação até o período expulsivo.
Possui como principais fatores de risco: alterações uterinas congênitas, multiparidade, miomectomia,
macrossomia fetal, cesariana prévia e trabalho de parto induzido. Objetivo: Analisar as produções científicas
referentes a rotura uterina diante das condutas de atendimento. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão
bibliográfica, através do levantamento de dados encontrados na literatura, no período de maio de 2017. Foram
analisados 12 artigos com publicações em português e na íntegra, referente ao período de 2010 a 2016,a busca
deu-se na base de dados Google Acadêmico dos quais foram utilizados 6 artigos para elaboração deste trabalho.
Resultados: A rotura uterina depende significativamente do tipo e localização da cicatriz uterina prévia, número,
data, técnica cirúrgica e circunstâncias em que ocorreram as cesarianas anteriores, forma de início de trabalho de
parto (espontâneo ou induzido) e agentes utilizados na indução e conduta. Para que assim sejam analisados os
riscos e vantagens na condução do trabalho de parto seguro para o binômio mãe-filho. Confirmando o
diagnóstico e identificando a extensão e localização da ruptura, a cirurgia deve ser realizada imediatamente,
sendo a prioridade a retirada do feto da cavidade peritoneal e controle da hemorragia, após a retirada da placenta,
proceder com a análise da necessidade ou não de uma histerectomia ou de apenas um reparo na ruptura
preservando o útero. Conclusão: Pautados em um conhecimento técnico e científico, os profissionais de saúde
são capazes de identificar fatores de risco, além dos sinais e sintomas desta intercorrência.A rápida decisão de
intervir cirurgicamente ainda é a maneira mais adequada de tentar salvar a vida do binômio mãe e filho,
garantindo um melhor prognóstico. Descritores: Emergência; gravidez; útero.
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PRINCIPAIS AGRAVOS ENCONTRADOS EM CRIANÇAS DURANTE A CONSULTA DE PUERICULTURA
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Resumo 28

Introdução: A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades do ser humano.
Dentro da atenção básica, a puericultura surge como ferramenta oportuna no acompanhamento integral do
crescimento e desenvolvimento infantil, voltando-se para os aspectos de prevenção, proteção e promoção da
saúde, de modo que a criança alcance a vida adulta sem influências desfavoráveis trazidas da infância. Objetivo:
identificar os principais agravos encontrados em crianças durante a consulta de puericultura. Metodologia: Trata-
se de uma revisão de literatura com busca nas bases de dados SciELO e Bireme, utilizou como critérios de
inclusão: artigos disponíveis na íntegra, em português, publicado no período de 2010 a 2016, critérios de
exclusão definiram-se relatos, dissertações e teses. Resultados: Nota-se que as crianças menores de um ano que
são levadas à consulta de enfermagem em puericultura podem apresentar problemas relacionados ao aleitamento
materno, que depende das condições da mãe, em casos de problemas emocionais e dificuldade na pega e
posição correta, que aumenta o risco do desmame precoce. A candidíase oral e perineal, a dermatite, causada por
irritação primária da pele pelo contato com fezes e urina retidas na fralda. Podendo até ser grave, se houver maior
tempo e intensidade de contato com o agente agressor. Eles podem ser manejados de forma simples e ser
solucionados por meio de orientações fornecidas pelo enfermeiro. Conclusão: faz-se necessário conhecer as
causas que levam aos principais problemas da população infantil através de registros das informações,
caracterizá-las e programar ações de intervenção, no intuito de reduzir os índices de desmame precoce com a
introdução de outros leites, além do leite humano, como também utilizar a educação em saúde como instrumento
para orientarem aos cuidadores sobre os cuidados de higiene, troca de fraldas e controle de infecções.
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A GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA EDUCATIVA PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO ENTRE
ADOLESCENTES
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Resumo 29

Objetivos: Desenvolver um jogo educativo para prevenção da violência no namoro entre adolescentes; Informar
aos jovens sobre os tipos de violência presentes no namoro e os riscos que trazem para a saúde; Utilizar a
ferramenta tecnológica para incrementar a assistência de enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma revisão
bibliográfica. Os critérios de inclusão foram a seleção de artigos publicados nos últimos dez anos, redigidos no
idioma português, inglês ou espanhol e que retratassem a violência nas relações amorosas entre adolescentes.
Para a construção do jogo foi utilizado o Scratch, um programa destinado à criação de sequências animadas com
o intuito de promover a aprendizagem de forma simples e eficiente. Nele, foi desenvolvido um quiz, o qual
abordava sobre definição, tipos e prevalência da violência no namoro. Resultados: Com o passar do tempo, a
tecnologia foi se aprimorando e os jogos virtuais começaram a fazer parte da vida das pessoas. A partir disso, a
gamificação vem com o propósito de promover engajamento e participação entre os indivíduos, buscando a
mudança de comportamento e o desenvolvimento do pensamento crítico. Foi a partir deste pressuposto que o
jogo ‘Violência no Namoro? Tô fora!’ foi desenvolvido. Ele tem como objetivo disseminar informações sobre esta
temática para o público jovem, através da educação em saúde, atividade que está presente no processo de
trabalho do Enfermeiro. Conclusão: A violência no namoro é uma problemática que atinge o âmbito da justiça e
da saúde, e que sofre interferência de vários fatores como situação econômica, abuso de drogas, baixa
escolaridade, entre outras. O jogo educativo deve ser utilizado pelo enfermeiro como uma forma de alcançar os
jovens em vários ambientes, principalmente na escola. Sendo assim, a tecnologia é uma porta de entrada para
que a educação e a saúde caminhem juntas em prol do bem estar dos adolescentes.

Palavras-chaves: Assistência de Enfermagem , Educação em saúde , Violência, Violência por Parceiro Íntimo
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TRANSMUTAÇÕES BIOPSICOSSOCIAIS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A RÁPIDA TRANSIÇÃO DO PAPEL
DE FILHA PARA O PAPEL DE MÃE.

1Caroline Eloisa da Silva Sousa , 2Edjane Joselma da Silva , 3Emily Kelly Arruda do Nascimento , 4Gabriella Feliciano da Silva ,
5Isys Nascimento Souza Ramos , 6Jacicleide Alves Oliveira

Resumo 30

Objetivos: Analisar a gravidez de uma adolescente utilizando o Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção
Familiar; Descrever as mudanças biopsicossociais que ocorrem durante a gravidez na adolescência; Sistematizar
a assistência de enfermagem através da identificação de problemas, diagnósticos, prescrições, implementação
da assistência e avaliação. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório, desenvolvido no
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros no dia 06/07/2017. A amostra consistiu em uma adolescente
grávida e a coleta de dados foi realizada através de uma entrevista. Os dados foram analisados utilizando o
Modelo Calgary e o Histórico de Enfermagem. As variáveis envolvidas neste estudo foram referentes à
identificação do paciente, informações sociodemográficas, socioculturais e fatores que interferem nos aspectos
gerais de saúde. Resultados: A avaliação familiar com base no genograma mostra que o núcleo familiar é
bastante unido e todos mantém relações interpessoais fortes. O ecomapa evidencia relações sólidas deste núcleo
para com a igreja, a escola e o serviço de saúde. Os diagnósticos de enfermagem foram relacionados ao vínculo
afetivo, comportamento de saúde, infecção, estilo de vida e conforto. A intervenção foi realizada em forma de
roda de conversa, onde foram abordados os problemas encontrados ao longo do estudo. Conclusão: As
mudanças que ocorrem na vida de uma adolescente na transição precoce do papel de filha para o papel de mãe,
geram diversas consequências biopsicossociais. O enfermeiro, como educador para a saúde, atua no intuito de
preparar o indivíduo para o autocuidado, sendo um facilitador nas tomadas de decisões.

Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem, Educação em Saúde, Gravidez na Adolescência, Relações Familiares
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O ALEITAMENTO MATERNO COMO FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA
1Jailene Mattyson Menezes de Lira , 2Mateus Carneiro Vicente , 3Bianca Falcão do Nascimento Silva , 4Alana Cibelly de Abreu

Feitoza Cabral , 5Kalline Trajano Feitoza Cabral , 6Cintia Bezerra Almeida Costa

Resumo 31

Introdução: O aleitamento materno constitui-se como uma prática que trás inúmeros benefícios nutritivos e
imunológicos para o bebê. A amamentação também contribui com a saúde da mulher ao proporcionar uma rápida
involução uterina, fortificar o vínculo mãe-filho, além de atuar como fator de proteção contra o câncer de mama,
reduzindo a probabilidade do seu desenvolvimento. Objetivo: Elucidar de que forma o aleitamento materno
contribui como fator de proteção contra o câncer de mama. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
baseado nos resultados de pesquisas relacionadas a temática, cujos dados foram fundamentados nas bases de
dados online: SciELO e LILACS. Resultados: O câncer de mama é o mais comum tipo de câncer que afeta a
mulher. Estudos recentes afirmam que a lactação atua como fator protetor para a neoplasia maligna de mama. O
efeito protetor está associado ao menor tempo de exposição à ação de hormônios sexuais, devido a amenorréia
induzida pela lactação. Um menor risco de desenvolver câncer de mama, é diretamente proporcional ao tempo de
amamentação, sendo recomendada até os 6 meses, de forma regular, e não ultrapassando 5 horas sem
amamentar. Além disso, acontece a apoptose de células epiteliais decorrentes da amamentação, assim as células
que tenham sofrido algum dano potencial no DNA são eliminadas. Estudos recentes comprovaram também que a
lactação atua como fator de proteção na pré-menopausa e também na pós-menopausa. Conclusões: Percebeu-se
que a lactação fornece benefício mútuo ao binômio mãe-filho. Além disso, é de extrema importância que a mulher,
durante o pré-natal, seja incentivada, estimulada e informada sobre os benefícios do ato de amamentar como
forma protetora contra o câncer de mama, e o profissional de saúde tem grande responsabilidade nesse processo
de conhecimento.

Palavras-chaves: Câncer de mama, Aleitamento materno, Proteção
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA DE CUIDADO AO BINÔMIO MÃE-FILHO NO PUERPÉRIO IMEDIATO
1Jefferson Wildes da Silva Moura , 2Taysa Ladislau Chaves Costa , 3Kaili da Silva Medeiros , 4Ivoneide Maria de Melo

Zimmermann , 5Rogério Dubosselard Zimmermann

Resumo 32

Objetivo: Expor o cuidado prestado a puérperas e recém-nascidos de um alojamento conjunto público por
intermédio da prática lúdica. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido a partir da vivência
no projeto de extensão “O Caminho: Grupo de Humanização”, o qual desenvolve suas atividades no Hospital das
Clínicas de Pernambuco, incluindo o Alojamento Conjunto da instituição supracitada. Dentre as atividades
desenvolvidas com as pacientes e seus respectivos recém-nascidos e acompanhantes, semanalmente, são
realizadas atividades lúdicas como jogos de tabuleiros, bingos, comemoração de datas festivas, dança, canto,
pintura, dramatizações, oficinas de artesanato, entre outros. Resultados: É no puerpério que as alterações
decorridas da gravidez e do parto tendem a voltar ao estado pré-gravídico, levando a mulher a vivenciar um misto
de sentimentos, incluindo euforia, medo, insegurança. Requerendo, portanto, uma assistência integral e
humanizada por parte de toda a equipe, visando atender as necessidades do binômio mãe-filho. Entretanto, a alta
rotatividade e lotação do setor interferem na provisão dessas demandas. Os encontros promovidos pelos
extensionistas permitem a diminuição do ócio intra-hospitalar, promovendo a saúde mental e física dos
envolvidos. Contribui também, na formação dos estudantes, sensibilizando-os a perceberem demandas que
ultrapassam o clínico/biológico ao ingressarem no mercado de trabalho. Conclusão: As oficinas permitem um
ambiente descontraído e informal, no qual as mães podem expor suas dúvidas, se distrair, compartilhar o
significado da maternidade para elas e a repercussão da mesma em seu meio social. Tal ambiente permite a
socialização e troca de experiências entre as pacientes do setor, ultrapassando a barreira física da enfermaria na
quais estão alocadas. O futuro profissional encontra-se numa situação de horizontalidade e respeito aos desejos
das puérperas, no qual, a mulher e recém-nascido são vistos como seres humanos com suas individualidades e
não uma oportunidade de realização de procedimentos mecanizados, mas sim de cuidado.

Palavras-chaves: Enfermagem Materno-infantil, Cuidados de Enfermagem, Enfermagem Holística, Jogos e
Brinquedos
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MÉTODO MÃE CANGURU NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E DO GANHO DE PESO DOS RNBP
1ANNYKELLYNE KARLA FERREIRA SILVA , 2JEILLA EVANGELISTA ARAÚJO , 3ALINE PRISCILA DE REGO CARVALHO

Resumo 33

OBJETIVOS: Analisar como o Método Mãe Canguru auxilia positivamente na evolução do recém-nascido de baixo
peso (RNBP). METODOLOGIA: O estudo foi constituído por uma revisão de literatura, através da busca e seleção
de artigos científicos na SciELO (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) e LILACS ( Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os artigos selecionados dataram do período de 2013 a 2017.
Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos publicados na língua portuguesa e descritos na íntegra,
dessa forma foram encontrados 09 artigos, entretanto apenas 06 atenderam aos critérios de seleção. Realizou-se
leitura na íntegra de todos e análise dos resultados encontrados pelos respectivos autores. RESULTADOS: Dos
artigos lidos, 83.3%(05) foram encontrados na base de dados da LILACS e 16.6%(01) na SciELO. Mediante a
análise realizada, foi constatado que a utilização do Método Mãe Canguru (MMC) está listada como uma das três
intervenções prioritárias mais eficientes no atendimento ao RNBP. Foi possível identificar em todos os artigos
analisados que as vantagens desse método são: aumentar o vínculo mãe/filho, evitar longos períodos sem
estimulação sensorial, favorecer o desenvolvimento, estimular o aleitamento materno, aumentar a competência e
confiança dos pais no manuseio do seu filho, proporcionar melhor controle térmico, reduzir o número de
abandono desses bebês, diminuir o tempo de permanência hospitalar. CONCLUSÃO: Diante dos resultados
obtidos pode-se evidenciar que o MMC promoveu um maior aleitamento materno exclusivo desses recém-
nascidos, e, consequentemente, o bem estar dos mesmos, contribuindo para o ganho de peso e
desenvolvimento.

Palavras-chaves: Método canguru, recém-nascido prematuro, assistência de enfermagem a RNBP, humanização
da assistência
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PRÁTICAS ASSISTENCIAIS REALIZADAS PELAS ENFERMEIRAS OBSTETRAS DURANTE O ATENDIMENTO AO
PARTO

1ANNYKELLYNE KARLA FERREIRA SILVA , 2Aline Priscila de Rego Carvalho , 3JEILLA EVANGELISTA ARAÚJO

Resumo 34

OBJETIVO: Identificar as práticas assistenciais realizadas em instituições de saúde pelas enfermeiras obstetras
durante o parto normal. METODOLOGIA: O estudo foi constituído por uma revisão de literatura, através da busca
e seleção de artigos científicos nas bases de dados da sciELO (Biblioteca Cientifica eletrônica em Linha), LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BDENF (Base de dados Bibliográficas
especializadas na área de Enfermagem). Os artigos selecionados dataram do período de 2012 a 2017. Como
critérios de inclusão foram utilizados: publicação na língua portuguesa e disponibilizados na íntegra. Após
seleção da amostra, procedeu-se à leitura e análise dos resultados encontrados pelos autores dos estudos
selecionados. RESULTADOS: A amostra foi constituída por 07 artigos científicos. Destes, 42.8%(03) foram
encontrados na base de dados da SciELO; 28.6%(02) na LILACS e 28.6%(02) na BDENF. A inserção das
enfermeiras obstetras contribui para a qualificação do cuidado prestado ao parto, uma vez que é reduzido o
número de intervenções desnecessárias, tais como a episiotomia e as cesarianas, havendo o incentivo ao uso de
práticas assistenciais, como: as técnicas de respiração, o incentivo à deambulação, o banho morno e uso de
massagens de conforto que não interferem na fisiologia do parto, gerando assim bons resultados perinatais.
CONCLUSÃO: Diante dos resultados obtidos nos artigos analisados, fica claro que a inserção das enfermeiras
obstetras nesse cenário de atuação trouxe benefícios para as parturientes, que ganham cada vez mais atenção e
cuidado num momento tão esperado por elas e pelas famílias. Embora não seja uma garantia de mudança no
modelo de assistência ao parto, a inclusão da enfermeira obstetra na assistência ao parto de risco habitual tem
mostrado que é uma medida capaz de reduzir as intervenções médicas desnecessárias e oferecer um cuidado
mais integral, dando o necessário suporte emocional à mulher e sua família.
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FATORES DIFICULTADORES DA AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA PÓS-PARTO: REVISÃO DE LITERATURA
1JULIANE LIMA PEREIRA DA SILVA , 2FRANCISCA MÁRCIA PEREIRA LINHARES , 3VIVIANE CAVALCANTI DE TORRES ,

4MILENA DOMINGOS CRUZ ZARZAR GALVÃO

Resumo 35

Objetivo: Investigar a partir da literatura quais são os principais fatores que dificultam a prática da amamentação
na primeira hora após o parto. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada para conclusão do
programa de residência. A revisão foi realizada em artigos científicos em base de dados LILACS, SCIELO,
MEDLINE e SCOPUS. Os critérios de inclusão dizem respeito aos desenhos metodológicos de interesse.
Resultados: Foram encontrados 63 artigos científicos, que após leitura completa destes e análise da metodologia,
selecionamos 20 artigos. A assistência ao recém-nascido na hora do nascimento consiste em um desses fatores,
atualmente, é comprovado que essas práticas assistenciais com o recém-nascido na sala de parto são muitas
vezes desnecessárias. O parto cesário foi considerado um fator de risco para o aumento de tais procedimentos
na sala de parto, e conseqüentemente, para o não cumprimento do quarto passo da Iniciativa Hospital Amigo da
Criança (IHAC). Outros fatores que influenciaram o desfecho foram paridade o e peso ao nascer, pois quanto
maior a paridade e o peso da criança, menor é o tempo para a primeira amamentação. Outra questão dificultadora
foi a prematuridade, onde observa-se que o neonato ainda não tem uma boa coordenação da sucção-deglutição-
respiração. Conclusão: Percebe-se que os principais fatores que comprometem o quarto passo da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança foram as práticas de assistência ao recém-nascido, a realização do parto Cesário,
paridade da mãe, peso da criança. Desta maneira, vê-se a necessidade de uma abordagem e um manejo inovador
para uma melhor aderência desta ação pelos profissionais e Instituições de saúde.

Palavras-chaves: ALEITAMENTO MATERNO, RECÉM-NASCIDO, SALAS DE PARTO
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SÍFILIS CONGÊNITA: UM PROBLEMA COMPLEXO DE SAÚDE PÚBLICA
1Allana Regina de Lima Silva , 2Artur Rodrigo Oliveira de Luna , 3Ericka Vanessa de Lima Silva , 4Evelyn Karina da Silva ,

5Jadianne Ferreira da Silva , 6Priscila Pedrosa da Silva Coutinho

Resumo 36

Objetivo: identificar os principais fatores que acarretam a transmissão de sífilis congênita e analisar sua
epidemiologia. Metodologia: É uma revisão integrativa realizada através de pesquisa de artigos e manuais na
língua portuguesa do banco de dados da bvs, Scielo, SBP, Pubmed e Medline que foram publicados no período de
2010 a 2017, através dos seguintes descritores: sífilis, sífilis congênita, epidemiologia, incidência. Das 21
publicações encontradas para população foram selecionadas 12 para compor a amostra por estarem relacionadas
com o objetivo da pesquisa, nelas estão incluídas manuais, pesquisas quantitativas e revisões bibliográficas.
Resultados: nos artigos selecionados foi identificado que a incidência de sífilis congênita e o aumento na taxa de
morbimortalidade está relacionado com à ausência das gestantes nas consultas de pré-natal, gravidas que não
completam o tratamento, que não o iniciam ou reinfecção pelo fato de o parceiro não realizar o tratamento, baixo
grau de instrução da gestante. A maior dificuldade na prevenção da sífilis congênita ainda é o diagnóstico e
tratamento adequado e precoce. Mesmo após aderir ao plano de ação para eliminação da transmissão materno
infantil de HIV e da sífilis congênita de 2010 que estabelece uma meta de 0,5 casos/1000 nascidos vivos. O Brasil
ainda está abaixo do que se é esperado, onde em 2015 foram notificados 19.228 novos casos da doenças em
crianças de até 1 ano, atingindo 6,5 casos/ 1000 nascidos vivos. Conclusão: O número de pesquisas a cerca deste
assunto tem aumentado devido a epidemia desta patologia. A sífilis congênita é uma doença que necessita de
uma plano de ação mais efetivo assim como uma assistência primaria mais ativa e próxima a comunidade já que
os principais métodos para prevenção se inicia com o diagnóstico da sífilis na gestante nos primeiros meses de
gestação.
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PREENCHIMENTO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA POR PROFISSIONAIS: REVISÃO DE LITERATURA
1WALESKA ARAÚJO DE PONTES , 2Fernanda Caroline Tavares de Melo , 3Rita de Cássia Alves Pereira , 4Mikaele de Souza

Farias , 5Thaíse Alves Bezerra

Resumo 37

OBJETIVO: Identificar na literatura a adequação do preenchimento da caderneta de saúde da criança (CSC) e sua
utilização pelos profissionais de saúde.METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, considerando
artigos publicados entre os anos de 2000 e 2016. As buscas foram feitas nas seguintes bases de dados: Scientific
Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e LILACS, utilizando como descritores:
“cartão da criança”, “caderneta de saúde da criança”, “preenchimento”, “importância” “revisão preenchimento”,
“uso”, “avaliação”, “enfermeiro”, “enfermagem” cruzados com o termo “caderneta da criança”, obteve-se 47
textos. Quando submetidos aos critérios de inclusão: artigos científicos publicados em português, disponíveis
para leitura íntegra online, que abordassem a temática proposta, e publicados no período de tempo pré-
estabelecido, resultaram em uma amostra final de 12 artigos. RESULTADOS: Dos artigos analisados, todos
referiram preenchimento inadequado em, pelo menos, um setor da caderneta, e apenas os dados referentes à
imunização, apresentaram índices de preenchimento plausíveis. Com pior índice de preenchimento, destacam-se,
as variáveis de acompanhamento de perímetro cefálico (PC), perímetro torácico (PT), dados obstétricos e ainda,
os gráficos de altura e peso, como também o desenvolvimento, que apresenta alto déficit no preenchimento dos
marcadores de acompanhamento e nos gráficos. Os resultados analisados evidenciam a necessidade de melhor
preenchimento da CSC por parte dos profissionais, pois isto poderá refletir diretamente na vigilância e promoção
da saúde da criança. CONCLUSÃO: Necessita-se de estudos envolvendo a análise qualitativa da caderneta de
forma mais completa, como também com abrangência nacional, facilitando assim a formação de um conceito
geral sobre a qualidade do uso da CSC no Brasil pelos profissionais de saúde.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE O PUERPÉRIO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
1 RHAIANE INGRID MENEZES , 2ELAYNE RAMOS CAVALCANTE , 3FABIANE BARBOSA CORREIA VIEIRA , 4JESSICA

SANTANA DE VASCONCELOS , 5KELITA MIRELLE OLIVEIRA LIMA , 6KILMA FERNANDA OLIVEIRA LIMA

Resumo 38

Introdução: O puerpério abrange um período crítico de transição para a mulher, seu bebê e sua família em termos
fisiológicos e psicológicos. A assistência à puérpera deve ser iniciada ainda no ambiente hospitalar, onde podem
ser detectadas as principais alterações, tanto de ordem fisiológica quanto patológica. Objetivo: Identificar na
literatura as ações realizadas pelo enfermeiro, frente à assistência à puérpera. Método: Pesquisa bibliográfica do
tipo revisão integrativa, buscando artigos publicados na língua portuguesa entre o ano de 2012 a 2016 sobre a
assistência de enfermagem no puerpério, como critério de inclusão artigos dos últimos cinco anos. Foram
excluídos da pesquisa livros, teses e manuscritos. Resultados e discussão: Foram encontrados 900 artigos e,
deles, 880 fizeram parte do processo de exclusão, dentre eles artigos que não estavam dentro do perfil descrito e
intervalo selecionado. Dos 20 artigos selecionados, procedeu-se uma leitura criteriosa e integral quanto aos
critérios de inclusão, ficando a amostra final composta por 9 artigos científicos. Percebeu-se que na maior parte
dos artigos pesquisados, as ações dos Enfermeiros, tanto na atenção primária como na secundária e terciária,
prevalecem ações de educação e saúde. Considerações finais: De acordo com as análises obtidas a partir dos
artigos, demonstrou-se a importância de se estudar a assistência de enfermagem no puerpério como uma forma
de humanização na promoção da qualidade de vida das puérperas evitando agravos nesse período. Durante o
estudo foi destacado ações de enfermagem que visem a promoção da saúde das puérperas, de forma integral e
humanitária. As literaturas trazem pontos negativos sobre os cuidados de enfermagem no período, relatando que
a mulher é mais vista criteriosamente no pré-natal do que no período pós-parto, como também durante a visita
domiciliária onde o profissional limita-se a ver a criança, dando pouca importância às objeções das puérperas.

Palavras-chaves: Puerpério , Serviços de saúde , Enfermagem
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DOENÇAS EXANTEMÁTICAS EM MENORES DE 1 ANO EM PERNAMBUCO NOS ANOS DE 2010 A 2014
1Solange Maria Silva Santana , 2Érica Menezes de Aquino , 3Alison Nery dos Santos , 4Aparecida Virgínia Soares Teles , 5Diana

de Oliveira Bezerra

Resumo 39

OBJETIVOS Descrever os casos de doenças exantemáticas no estado de Pernambuco de 2010 a 2014 em
menores de 1 ano. METODOLOGIA Estudo descritivo com abordagem quantitativa e retrospectiva utilizando
dados registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) disponibilizados no site DataSUS
referente aos anos de 2010 a 2014. RESULTADOS Registraram-se nos selecionados 130 casos de Doença
Exantemática no estado, representando 19,23% do total de casos no Brasil. Levando em consideração casos em
menores de 1 ano de idade, não foram registrados casos em 2010 e 2012. Os anos de maior incidência de casos
em menores de 1 ano deram-se em 2013 e 2014, totalizando 92 e 17 casos respectivamente. Quanto ao sexo dos
menores, não ocorreu predominância entre um ou outro; o único caso registrado em 2011 foi no sexo feminino,
em 2013, 48 no sexo masculino e 44 no sexo feminino, já em 2014, 8 e 9 casos para os sexos masculino e
feminino. Na Região Metropolitana ocorreram 97,27% (107) dos casos registrados em menores de 1ano (110). A
classificação final dos casos dá-se como Sarampo ou Rubéola 106 casos foram encerrados como Sarampo e 4
como Rubéola. O critério para confirmação se dá por laboratório, clinico e clínico-epidemiológico, sendo o
laboratorial o mais utilizado no encerramento dos casos: 104 (94,54%). As Doenças Exantemáticas apresentaram
um alto índice de cura, 91,81%; o único óbito relatado ocorreu no ano de 2013, tendo como classificação final o
Sarampo. CONCLUSÕES Apesar de serem doenças imunopreveníveis, nos anos de 2013 e 2014 houveram relatos
de doenças exantemáticas. O Sarampo é a condição de maior frequência. Foram registradas em diversas faixas
etárias, porém em menores de 1 ano a incidência é alta, representando 84,61% dos casos.

Palavras-chaves: Exantema, Epidemiologia, Sarampo, Rubéola
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PRÁTICAS MATERNAS PARA CONTROLE DE EXCESSO DE PESO EM MENORES DE 2 ANOS
1Milena Domingos Cruz Zarzar Galvão. , 2Marly Javorski , 3Ana Márcia Tenório de Souza Cavalcanti , 4Kiara Lilia Araújo Braga ,

5Joana Lydianne de Oliveira Bezerra , 6Luciana Pedrosa Leal

Resumo 40

REMUSO: O excesso de peso infantil é um fator de risco para a obesidade na vida adulta contribuindo para a
morbimortalidade através do aumento de doenças crônicas não transmissíveis. A elevada prevalência da
obesidade infantil requer atenção e medidas de controle e prevenção. No Brasil, o Ministério da Saúde elaborou o
manual intitulado Dez passos para uma alimentação saudável: Guia alimentar para crianças menores de dois
anos destinado à profissionais da saúde da atenção básica para a orientação das mães e cuidadores na
promoção de uma alimentação saudável e controle do excesso de peso na infância. Objetivo: Avaliar as práticas
maternas para o controle do excesso de peso em crianças menores de 2 anos. Metodologia: Estudo transversal
realizado por entrevistas às mães e avaliação antropométrica de 84 crianças entre 6 e 24 meses acompanhadas
no ambulatório de puericultura do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. A análise foi
descritiva e bivariada utilizando os testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher. As práticas maternas foram
consideradas adequadas ou inadequadas conforme recomendações do Ministério da Saúde. Resultados: As
práticas eram realizadas adequadamente por apenas 20,2% das mães. As práticas inadequadas realizadas com
maior frequência foram a oferta de alimentos ricos em gordura (100%) e açúcar (88,1%). A prática adequada mais
adotada foi a oferta de frutas e verduras diariamente à criança (83,3%). Conclusão: As mães não realizam
adequadamente as práticas para o controle do excesso de peso em crianças menores de 2 anos recomendadas
pelo Ministério da Saúde. As práticas maternas inadequadas estão associadas ao desenvolvimento do excesso
de peso infantil.

Palavras-chaves: Hábitos alimentares, Sobrepeso, Obesidade, Criança, Enfermagem pediátrica
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PERCEPÇÃO MATERNA DO ESTADO NUTRICIONAL DE SEUS FILHOS.
1Milena Domingos Cruz Zarzar Galvão , 2Juliane Lima Pereira da Silva , 3Viviane Cavalcanti de Torres

Resumo 41

Na infância, a prevalência da obesidade tem aumentado de forma alarmante. Diversos estudos têm avaliado a
percepção materna do estado nutricional do filho com foco na prevenção da obesidade. Porém, percebe-se que
as mães têm dificuldade em reconhecer o real estado nutricional de seus filhos impossibilitando a busca por
tratamento precoce em situações de sobrepeso. Objetivo: verificar a percepção materna sobre o estado
nutricional de seus filhos e identificar os fatores que interferem nessa percepção. Metodologia: O método
empregado foi uma revisão narrativa. Para a seleção dos artigos utilizou-se as palavras chaves: Weight
perceptions, Child, Mothers e Childhood Obesity, junto às bases de dados Medline e Scopus. Foram incluídos
artigos publicados em português, inglês e espanhol, no período compreendido entre os anos de 2007 e 2017.
Foram consideradas publicações com evidências sobre os principais fatores que interferem na percepção
materna sobre o peso do filho. A amostra final foi constituída de 29 artigos. Resultados: a maior proporção de
estudos mostra que as mães tendem a subestimar o peso do filho, especialmente em situações de sobrepeso e
obesidade. Os principais fatores associados à percepção materna inadequada do estado nutricional do filho são o
próprio excesso de peso da criança, idade e sexo masculino do filho, a baixa escolaridade, condições
socioeconômicas e idade materna. Conclusão: A subestimação materna do estado nutricional da criança,
principalmente em situações de excesso de peso, encontrada na maioria dos estudos requer atenção pois é a
partir do reconhecimento de um estado nutricional alterado que surge a preocupação com o estado de saúde e
estímulo a busca de um cuidado para a criança.

Palavras-chaves: Weigth perceptions, Child, Mothers, Childhood Obesity



1- - Universidade Federal de Alagoas
 2- - Universidade Federal de Alagoas - deborahmnovaes22@gmail.com

 3- - Universidade Federal de Alagoas - deborahmnovaes22@gmail.com
 4- - Universidade Federal de Alagoas - deborahmnovaes22@gmail.com
 5- - Universidade Federal de Alagoas - deborahmnovaes22@gmail.com
 

FATORES DE VULNERABILIDADE NO CUIDADO COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO DE RISCO
1DEBORAH MOURA NOVAES ACIOLI , 2Marcella Martins Barbosa Ferreira , 3Luana Cavalcante Costa , 4Rossana Teotônio de

Farias Moreira , 5Ingrid Martins Leite Lúcio

Resumo 42

Objetivo: Descrever o conhecimento da equipe de enfermagem quanto aos fatores de vulnerabilidade no cuidado
com a pele do recém-nascido (RN) de risco. Metodologia: Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 22
profissionais da equipe de enfermagem de um Hospital Universitário de Maceió-AL, nos setores: Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional, de Junho de 2016 a Março
de 2017. Submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com número de parecer 1.869.170. As
informações foram obtidas por meio de entrevista semiestruturada, transcritas e submetidas à análise temática de
conteúdo. Resultados: A equipe de enfermagem possui conhecimento sobre os fatores que tornam o RN
vulnerável à lesão de pele, citando como fatores intrínsecos ao RN a prematuridade e o baixo peso ao nascer,
além das características próprias da pele do RN, em sua maioria retratando as principais diferenças entre o RN a
termo e prematuro. Foram citados também fatores relacionados à assistência, como a realização de venopunção
periférica e complicações como o extravasamento, exposição a mudanças de temperatura, uso de adesivos, lesão
por pressão, tanto por posicionamento quanto pelo uso de dispositivos, uso de fototerapia, higiene íntima e
banho. Conclusões: Os resultados obtidos expressam o conhecimento dos profissionais da equipe de
enfermagem sobre a temática, especialmente quando considera as características peculiares e distintas do RN a
termo e do prematuro, bem como quando identifica na sua prática os fatores de vulnerabilidade, o que contribui
para um cuidado qualificado e seguro ao RN.

Palavras-chaves: Recém-nascido, Cuidados de Enfermagem, Ferimentos e lesões, Unidades de Terapia intensiva
Neonatal
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM
ADOLESCENTES

1Thais Matias Vicente , 2Carolina Vasconcelos de Almeida Neves

Resumo 43

Objetivo: Este presente estudo tem como objetivo encontrar subsídios, através de uma revisão de literatura, a
atuação do enfermeiro no enfrentamento e prevenção à Infecções Sexualmente Transmissíveis em adolescentes.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão de bibliografia, realizado através da busca de
artigos no portal de periódicos CAPES e nas bases de dados Bireme e Scielo; utilizando como critérios de
inclusão os artigos que davam ênfase na área de Enfermagem em Saúde do Adolescente, como texto completo
em português entre os anos de 2010 a 2015. Como critério de exclusão foram artigos que só disponibilizavam o
resumo, artigos em língua estrangeira, teses, dissertações, casos clínicos, notas de revistas e que não retratavam
da proposta do estudo. Resultados: A adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta, pelo
qual há grande desenvolvimento no que diz respeito aos aspectos biopsicossociais. Essas transformações
influenciam na sexualidade, sendo necessário que tais jovens recebam informações corretas a respeito dos
riscos, vulnerabilidade, precauções e cuidados. O profissional de saúde deve fazer uma abordagem ética ao
adolescente, contendo princípios da privacidade, confiabilidade e sigilo, o enxergando como um ser de vontades,
de dúvidas e opinião, que se encontra na fase de descoberta de seu corpo. Conclusão: A tática usada pelo
enfermeiro destinada à saúde sexual do adolescente deverá ser através da promoção e prevenção, influência
contextual, no qual poderá propiciar o reconhecimento dessa população como autônoma do cuidado de si,
através também do auxílio da escola e família sobre o assunto. Dessa forma, é possível obter maior garantia a
preservação de qualquer situação ou constrangimento, favorecendo assim a investigação e prevenção de
Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem, Saúde do Adolescente, Doenças Sexualmente Transmissíveis
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA CRIANÇAS PORTADORAS DA TETRALOGIA DE
FALLOT

1Emília Natália Santana de Queiroz , 2Letícia Laís Freitas Martins , 3Dayanne Caroline de Assis

Resumo 44

Introdução: A tetralogia de Fallot correspondente a uma cardiopatia congênita cianótica, representada por quatro
defeitos cardíacos: comunicação interventricular, dextroposição da artéria aorta, estenose pulmonar e hipertrofia
ventricular direita. Essas malformações dificultam a oxigenação do corpo da criança por reduzir o fluxo do
sangue para os pulmões, provocando cianose em pele, mucosas e extremidades além de um sopro cardíaco. A
gravidade da doença exige a oferta de uma assistência de enfermagem embasada no conhecimento técnico-
cientifico que pode ser ofertada através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Objetivo: Avaliar
os estudos disponíveis na literatura referentes às contribuições da SAE para prestação do cuidado para crianças
portadoras da tetralogia de Fallot. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa na qual os artigos foram
selecionados através das bases de dados: SciELO, LILACS e EBSCO. Foram levados em consideração os
seguintes preceitos de inclusão: artigos ordenados nas bases de dados mencionadas acima, no idioma
português, com disponibilidade de texto completo, durante o período de 2013 até 2016. Foram excluídos as teses,
dissertações, reportagens e aqueles que apresentavam apenas seus resumos. Resultados: No total foram
encontrados dez artigos sobre o tema, porém apenas seis foram selecionados para o estudo por se adequarem as
normas de inclusão. A bibliografia analisada indica que a aplicação da SAE representa uma estratégia importante
no cuidado de crianças acometidas com a tetralogia de Fallot por proporcionar organização e individualização da
assistência aponto de melhora dos resultados esperados. Conclusão: A SAE permite que os cuidados de
enfermagem prestados às crianças portadoras da tetralogia de Fallot sejam oferecidos de forma integral,
humanizada e singular, respeitando suas particularidades afim de reduzir o tempo de internamento, aumentar sua
independência nas atividades e melhorar sua qualidade de vida.

Palavras-chaves: Assistência de enfermagem, Criança, Tetralogia de Fallot
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EVENTOS ADVERSOS EM UNIDADE DE CUIDADO NEONATAL EXTERNO DE UM HOSPITAL ESCOLA DA CIDADE
DO RECIFE – PE

1Dayanne Caroline de Assis Silva , 2Thais Matias Vicente

Resumo 45

Objetivo: Determinar a incidência de eventos adversos ocorridos em uma Unidade de Cuidados Neonatal Externo.
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional e prospectivo realizado no 4º andar do Hospital Geral de
Pediatria do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
sob o Parecer 1.56.399. A população foi constituída de todos os recém-nascidos que sofreram algum tipo de
evento adverso após o segundo dia de internamento, sendo assim acompanhado até 28 dias de vida. Os dados
foram coletados no período de agosto a outubro de 2015, através do acompanhamento diário dos registros
realizados pelos profissionais no prontuário dos recém-nascidos e a aplicação de um instrumento específico do
tipo “instrumento de gatilho” contendo variáveis especificas. Os dados coletados foram tabulados com o auxílio
do Softwares SPSS 13.0 para Windows e o Excel 2010, realizada a análise descritiva, e a aplicação dos testes qui-
quadrado e o Teste Exato de Fisher para verificar as associações entre as variáveis categóricas. Resultados:
Participaram do estudo 232 recém-nascidos, desta população 127 (54,8%) apresentaram algum tipo de evento
adverso. 78 (61,4%) eram do sexo masculino, 60 (47,2%) tinha idade gestacional < 37 semanas. Foram
identificados 182 eventos adversos resultando numa taxa de 1,4 eventos adversos por paciente. Os tipos de
eventos adversos mais frequentes foram os distúrbios da termorregulação (99,2%), perda acidental de cateter
intravascular (11,8%), distúrbios da glicemia (7,9%), falha no uso da medicação (7,1%), falha na administração da
nutrição (2,4%), lesão cutânea (1,6%) e (15%) de outros tipos de eventos adversos. Conclusão: A elevada
incidência de eventos adversos demonstra a necessidade de novos estudos, com metodologias especificas para
a determinação de eventos adversos em outras unidades de cuidado neonatal. Pois, a grande maioria dos
eventos adversos são considerados passiveis de prevenção através da adoção de intervenções simplificadas e
acessíveis.

Palavras-chaves: Recém-nascido, Eventos Adversos, Assistência de Enfermagem
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ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS EM MENORES DE 1 ANO EM PERNAMBUCO, 2010 - 2015
1Solange Maria Silva Santana , 2Alison Nery dos Santos , 3Karyne Suênya Gonçalves Serra Leite , 4Fernanda de Barros Patrício ,
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Resumo 46

OBJETIVOS Descrever os casos de acidente com animais peçonhentos no estado de Pernambuco de 2010 a 2015
em menores de 1 ano. METODOLOGIA Estudo descritivo com abordagem quantitativa e retrospectiva utilizando
dados registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) disponibilizados no site DataSUS
referente aos anos de 2010 a 2015. RESULTADOS Registrou-se 780 casos de acidentes por animais peçonhentos
em menores de 1 ano, sendo 57 (7,3%) acidentes por serpente, 17 (2,1%) por aranha e 530 (67,9%) por escorpião.
O ano de maior ocorrência de casos deu-se em 2014 (210 casos). O sexo masculino foi o mais afetado
representando 51,7% (404). Em relação às Macrorregiões de Saúde do estado em que ocorreram por residência
dos acidentados, as notificações se deram nas regiões Metropolitana (523 casos), Agreste (114 casos), Sertão
Pernambucano (56 casos) e Vale do São Francisco/Araripina (87 casos). Os casos são classificados em leve,
moderado e grave, quanto a esta classificação prevaleceu a leve representando 79,1% dos casos. Tratando-se da
evolução dos casos, os acidentes possuem um alto índice de cura (693) representando 88,8% dos casos; foram
registrados três óbitos sendo dois em 2012, um relacionado ao agravo e outro à outras causas. O terceiro óbito
foi registrado em 2013, também relacionado ao agravo. CONCLUSÕES O estado vem apresentando casos em
menores de um ano, porém sua maioria é classificada como leve e apresenta letalidade mínima. Faz-se
necessário conhecer as características destes agravos prestando assim uma assistência integralizada.

Palavras-chaves: Acidente Ofídico, Picadas de Escorpião, Aracnidismo, Epidemiologia
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A FAMÍLIA E AS VIVÊNCIAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Teixeira , 5Camila Moureira Costa Silva , 6Jéssica da Silva Melo

Resumo 47

Este estudo teve como objetivo discutir as vivências da família com os seus filhos com Transtorno do Espectro
Autista (TEA). Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa. Os dados foram
coletados através de entrevistas semiestruturadas com 20 pais de crianças com TEA em tratamento no Espaço
TRATE localizado no município de Arapiraca – AL, no período de outubro a novembro de 2014. Realizou-se a
análise de conteúdo dos dados coletados de acordo com as seguintes unidades temáticas: a descoberta e a
compreensão do TEA pelos pais; o enfrentamento do diagnóstico; os caminhos do tratamento do filho; o
cotidiano da família frente ao TEA; o processo de inclusão/exclusão escolar; e a relação com a sociedade. Os
resultados apontaram quanto a percepção precoce, pelos pais, das primeiras alterações no desenvolvimento dos
filhos e suas mobilizações na busca por profissionais para o estabelecimento do diagnóstico. Evidenciou-se a
preocupação dos pais frente a incompreensão quanto ao TEA, a insegurança quanto ao enfrentamento para o
tratamento e que a rotina familiar se modifica para o atendimento das necessidades do filho. Bem como as
dificuldades do sistema escolar quanto as estratégias pedagógicas para a sua inclusão e aprendizagem, além do
preconceito/discriminação pela sociedade. Assim, reforça-se a relevância de contínuas investigações pela
enfermagem nesse campo para a ampliação do conhecimento quanto as necessidades de indivíduos com TEA,
visando contribuir na compreensão das dificuldades familiares, do sistema escolar e da sociedade para
intervenções que colaborem na melhoria da qualidade de vida deles e de sua família. DESCRITORES: Família;
Transtorno do Espectro Autista; Enfermagem.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NO APOIO À FAMÍLIA NA PERDA NEONATAL PRECOCE
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Melo , 6Marina Bina Omena Farias

Resumo 48

Esse estudo teve como objetivo discutir a literatura nacional e internacional acerca do papel do enfermeiro no
apoio à família nas perdas neonatais precoces, caracterizada pelo óbito infantil ocorrido na primeira semana de
vida, sendo ocasionada por uma combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de
saúde. Trata-se de uma revisão integrativa, em que os dados foram coletados por meio das seguintes bases:
MEDLINE, LILACS e SciELO. Os descritores utilizados foram “morte neonatal precoce” (“perinatal death”), “apoio
familiar de paciente” (“social support”) e “enfermagem neonatal” (“neonatal nursing”); foram selecionados oito
artigos que contemplaram o objeto do estudo, entre os anos de 2004 e 2016. Os resultados evidenciaram as
necessidades referentes ao cuidado de Enfermagem na preparação, orientação e acompanhamento da família nas
perdas neonatais precoces, ao proporcionar o estabelecimento de vínculo, construção da identidade do recém-
nascido no núcleo familiar e enfrentamento da perda no contexto psicossocial. Descritores: Recém-Nascido;
Morte; Enfermagem; Família.

Palavras-chaves: Recém-Nascido, Morte, Enfermagem, Família
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CUIDADOS INTERDISCIPLINARES À CRIANÇA COM A SÍNDROME DE PIERRE ROBIN: A VIVÊNCIA DE
RESIDENTES DE ENFERMAGEM EM NEONATOLOGIA

1Flavianne Estrela maia Estrela , 2 Ingrid Martins Leite Lucio , 3Lilian Christianne Rodrigues Barbosa , 4Lucilo José Ribeiro Neto , 5
Mércia Lisieux Vaz da Costa

Resumo 49

INTRODUÇÃO: A ocorrência conjunta de alterações congênitas de micrognatia, glossoptose e fissura de palato,
nomina-se Sequência de Pierre Robin (SPR). Uma condição grave associada a crises de dispneia e risco de
asfixia. OBJETIVO: Relatar os cuidados prestados aos recém-nascidos (RNs) com SPR por residentes de
Enfermagem em Neonatologia (REN) na assistência interdisciplinar. MÉTODOS: Relato de experiência vivenciada
na Maternidade Escola Santa Mônica e no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes em Maceió/AL, com
dados coletados entre janeiro de 2016 a junho de 2017, dos casos de SPR. RESULTADO: RN de MJCS, sexo
masculino, parto cesariano com 3.030g, IG de 39 semanas e RN de NMS, sexo masculino, parto vaginal, 3.416g, IG
de 40 semanas e 1 dia. Os cuidados de Enfermagem perfizeram os eventos advindos da evolução clinica dos RNs:
manutenção das vias áreas desobstruídas, oxigenoterapia, posicionamento adequado no leito e sobre o colo
materno, favorecendo à mecânica respiratória, estimulação sensório-motora precoce, cuidados com dieta por
sonda orogástrica e, após intervenção cirúrgica, da gastrostomia com orientações maternas, visando à nutrição
adequada e o reconhecimento de possíveis complicações. CONCLUSÃO: A vivência de REN na prestação de
cuidados interdisciplinares possibilitou meios de tomada de decisão em equipe, favorecendo adequações aos
protocolos clínicos, em vista da complexidade da SPR.

Palavras-chaves: Síndrome de Pierre Robin, Recém-Nascido, Educação de Pós-Graduação em Enfermagem.
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ALEGAÇÕES MATERNAS PARA INTERRUPÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO DE PREMATUROS
1Ana Paula Esmeraldo Lima , 2Camila Nogueira Leandro Lira , 3Érika Maria Alves da Silva , 4Thaíla Corrêa Castral , 5Marly

Javorski , 6Maria Gorete Lucena de Vasconcelos

Resumo 50

Objetivo: Analisar as causas referidas pelas mães para a interrupção do aleitamento materno exclusivo (AME) de
prematuros aos 15 e 30 dias pós-alta hospitalar. Método: Estudo prospectivo com 92 prematuros nascidos em
dois Hospitais Amigos da Criança de Pernambuco, que estavam em AME no momento da alta. Realizou-se
pesquisa em prontuário para a verificação do tipo de aleitamento na alta hospitalar e entrevistas por telefone, aos
15 e 30 dias pós-alta, para identificar o tipo de aleitamento naquele momento e as causas alegadas para a
interrupção do AME, se oportuno. Os dados foram analisados com estatística descritiva, procedendo-se ao teste
de diferença de proporções, para comparação das causas alegadas nos dois períodos, com intervalo de
confiança de 95%. Resultados: Verificou-se que aos 15 dias o principal motivo referido pelas mães foi leite
insuficiente/secou (34,6%), seguido de crença no benefício do chá e bebê não dorme/chora muito, esses
distribuídos igualmente (19,2%). Aos 30 dias, as alegações mais frequentes para a descontinuação do AME foram:
leite insuficiente/secou (50,9%), bebê não dorme/chora muito (24,6%) e a necessidade de água (7,0%). A partir do
teste de homogeneidade verificou-se que as alegações das mães são semelhantes, visto que o teste não obteve
significância na comparação dos dois momentos avaliados (p = 0,214). Conclusão: Argumentando que as
alegações maternas para a introdução de outros alimentos e/ou líquidos, que não o leite materno, aos 15 e aos 30
dias pós-alta hospitalar foram predominantemente por motivos culturais e educacionais, faz-se necessário a
inclusão, priorização e/ou aperfeiçoamento das orientações quanto ao processo de amamentação e produção
láctea, ajudando a prevenir as insuficiências reais e percebidas na oferta de leite materno.

Palavras-chaves: Aleitamento materno, Prematuro, Alta Hospitalar, Desmame Precoce
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA COM A SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA:
REVISÃO DE LITERATURA

1Ana Paula Esmeraldo lima , 1Claudia Claudiceia da Silva , 2Gabriela Cunha Scheshtman Sette , 3Francisca Márcia Pereira
Linhares , 4Érika Maria Alves da Silva

Resumo 51

Objetivo: Analisar a literatura publicada sobre os cuidados de enfermagem à criança portadora da Síndrome
Congênita do Zika (SCZ). Método: Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. A coleta ocorreu de
fevereiro a maio de 2017. Foi realizada busca online de artigos, livros, manuais e protocolos por meio da
Biblioteca Virtual de Saúde e das bases de dados: LILACS, BDENF, Google Acadêmico e Scielo. Os descritores
utilizados foram: Zika Vírus; Microcefalia; Recém-nascido e Gravidez. Resultados: Dentre as principais alterações
apresentadas pelas crianças acometidas pela SCZ, destacam-se: a microcefalia; irritabilidade; hidrocefalia; atrofia
de nervo ótico; contratura de mãos e pés; dificuldade de sucção e diminuição da acuidade auditiva. No âmbito da
atenção básica em saúde, o enfermeiro é essencial para a continuidade do cuidado e para a adaptação da criança
portadora da SCZ. No acompanhamento, é necessário que o profissional esclareça as dúvidas dos pais e
cuidadores, com o intuito de amenizar o medo e as angústias. Nas consultas de puericultura e visitas
domiciliares, algumas condutas são de extrema importância na assistência a esse público. Entre essas condutas
são ressaltadas: a avaliação das mamadas; a estimulação do aleitamento materno ou a adaptação deste; o exame
físico completo; mensuração do perímetro cefálico; o acompanhamento do peso; o desenvolvimento
neuropsicomotor e o crescimento. A realização de busca ativa das crianças que faltam às consultas também
compõe o conjunto de cuidados prestados. Conclusões: O conteúdo utilizado foi proveniente principalmente de
manuais e protocolos de organizações governamentais de saúde, uma vez que não houveram resultados ao se
cruzar o descritor “cuidados de enfermagem” com o descritor “Zika vírus”, evidenciando uma lacuna no
conhecimento. Portanto, é essencial o investimento em estudos científicos e pesquisas de enfermagem sobre o
tema, possibilitando o aperfeiçoamento profissional e, consequente, uma melhor abordagem a essas crianças e
suas famílias.

Palavras-chaves: Zika Víru, Microcefalia, Síndrome Congênita, Assistência de enfermagem
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PERFIL DA MORBIMORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
1Ivaldo Dantas de França , 2Rebeca Castro Frota , 3Edivânia Ribeiro Guimarães , 4Anne Caroline Feitosa de Oliveira , 5Aline da

Silva Oliveira , 6Allane Souza de Azevedo

Resumo 52

A Mortalidade materna é considerada uma das problemáticas preocupantes a saúde pública. Estruturada como
um dos indicadores vinculados à preocupação a saúde da mulher, associado às ocorrências de fatores aos
agravos à gravidez, parto e puerpério, caso não tratado, tende a progredir ao óbito da mulher. O presente estudo
possui como objetivo realizar um panorama dos óbitos notificados de mulheres em idade fértil, declarados no
Brasil. Com abordagem quantitativa e características de cunho epidemiológico utilizaram bases de dados
secundários de domínio público. Os dados se referem aos anos de 2008 a 2016 para cada uma das cinco regiões
brasileiras e estruturados segundo os critérios de um estudo observacional e retrospectivo. Os dados
relacionados aos óbitos maternos originam-se do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o que reúne as
informações epidemiológicas referentes aos óbitos maternos registrados e informados em âmbito Nacional e a
Declaração de Óbitos, um documento de identificação dos óbitos. As análises das informações identificaram
pontos de suma importância, observando-se que ocorreram 15.278 óbitos, média 1.697,5 ao ano é um de
crescimento de 188.68%. A região Nordeste identificou 5.266 (34,83%) óbitos, média 5.321 ao ano e decrescimento
de 180,42%. Dentre as causas, as diretas, totalizaram 10.109 (66,18%) óbitos notificados, em média 1.123,2 ao ano
e decrescimento de 186,79%. A hipertensão foi à morbidade de maiores notificações, com 2.983 (29.51%), em
média 331,44 ao ano e um decrescimento de 179,79%. A compreensão da situação de saúde de um território
permite um entendimento dos agravos à saúde e seus determinantes e condicionantes, contribuindo para o
planejamento e intervenções no sentido de superá-los. Ademais, necessita-se de um olhar crítico e humano de
um profissional em uma equipe multiprofissional, visto que, há amplitude em saúde quando se pensa em avaliar
as informações referentes aos óbitos maternos, deste esse aspecto, conduzir a um cuidado humanizado.
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ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES PELO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: REVISÃO DE
LITERATURA

1FERNANDA DE BARROS PATRÍCIO , 2Rebeca de Menezes Lucena , 3Rafaela da Fonseca Araújo , 4Alisson Nery dos Santos ,
5Karine Suênya Gonçalves Serra , 6Iris Nayara da Conceição Souza Interaminense

Resumo 53

Objetivo: Analisar a atuação do enfermeiro no acolhimento de adolescentes na Estratégia Saúde da Família.
Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, em que se realizou um levantamento das publicações
na base de dados LILACS (Literatura Latino Americana em Ciências de Saúde) e biblioteca SciElO (Scientific
Eletronic Library Online), por meio dos descritores atenção primaria à saúde, adolescente e enfermagem, de
agosto a outubro de 2016. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos em português publicados entre 2011 e
2016. Excluíram-se os que não apresentaram relação com o tema, não possuíam texto completo disponível e
estavam repetidos. Foram encontrados 141 artigos na temática indicada, porém, após o refinamento das buscas,
a amostra final foi de quatro publicações. Resultados: Os estudos evidenciaram que as atividades estão pautadas
na implantação de estratégia para acolhimento dos adolescentes; ações de educação em saúde na promoção de
hábitos saudáveis, prevenção dos diversos agravos que surgem nesta fase de transição e descoberta de novos
saberes no período da adolescência; além da escuta individualizada e coletiva, que promove um maior vínculo
com o profissional. Foram propostas rodas de conversa para o desenvolvimento da criticidade e para que o
indivíduo perceba-se como protagonista do seu próprio cuidar. Mesmo a unidade básica sendo uma das portas de
entrada pelo Sistema Único de Saúde, o acesso é mais fácil quando esse adolescente é referenciado por unidades
de alta complexidade, levando a refletir sobre as formas de sistematizar o atendimento nos serviços de saúde. A
grande demanda e a falta de investimento em recursos tecnológicos foram mencionadas como impedimentos
para uma atenção mais efetiva. Conclusão: O acolhimento aos adolescentes é desempenhado pelo enfermeiro em
variadas ações dentro da atenção básica. Recomendam-se maiores discussões sobre o tema para que haja
qualificação da assistência à saúde desse público pelo profissional de enfermagem.
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A MULHER NO CLIMATÉRIO: O CUIDADO E A QUALIDADE DE VIDA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE
1Leila Freire Leite Silva , 2Walquiria Quirino de Queiroz , 3Aurélio Molina da Costa , 4Ana Carolina Rodarti Pitangui , 5Fátima Maria

da Silva Abrão

Resumo 54

O estudo é uma revisão integrativa, tendo como objetivo identificar as evidências científicas sobre o cuidado e a
qualidade de vida da mulher climatérica através da promoção da saúde. Métodos: Realizou-se pesquisa na
Biblioteca Virtual em Saúde, nas seguintes bases de dados: BDENF, LILACS, e MEDLINE, os critérios de
elegibilidade dos artigos definidos para a presente revisão foram: artigos originais; artigos no idioma português,
inglês e espanhol, relacionados com a temática do estudo; textos completos e disponíveis gratuitamente, com
recorte temporal de 2007 a 2016. Foram excluídos os artigos em duplicidade e que não respondiam à questão de
pesquisa. Resultados: para a organização das informações, contidas inicialmente nas 57 publicações científicas
encontradas, foi utilizada a leitura dos resumos dos trabalhos, identificando-se o objeto, os objetivos do estudo e
a metodologia e resultando em 12 artigos incluídos no estudo. Os resultados foram agrupados em duas
categoriais temáticas: “O conhecimento feminino para o cuidado no Climatério” e” Estratégias para promoção da
saúde no Climatério”. Conclusão: Destaca-se que o climatério é uma fase na vida da mulher que sofre influência
de fatores biológicos, psíquicos e sociais, para tanto necessita de uma melhor e mais abrangente compreensão
visando à promoção da saúde de forma integral.
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PRÁTICA EDUCATIVA DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA FRENTE AOS DESAFIOS NO
PROCESSO SAÚDE- DOENÇA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

1MARIA LUZINEIDE BIZARRIA PINTO , 2Simone Souza de Freitas , 3Larissa Regina Alves de Moraes Pinho , 4Ana Paula Dias de
Moraes , 5Ana Raquel Xavier Ramos

Resumo 55

Objetivo geral: Analisar as práticas educativas de enfermagem na Estratégia Saúde da Família - ESF frente aos
desafios no processo saúde-doença. Objetivo especifico: Identificar atividades desenvolvidas pelos enfermeiros
da ESF para prevenção de doenças. Métodos: Revisão integrativa da literatura a partir de busca nas bases
LLILACS onde foram levantados 27 trabalhos, excluídos da análise geral apenas 1 por se tratar de estudo
internacional. Na SCIELO foram encontrados 7 trabalhos, excluídos da análise 2 por estarem anexados às duas
bases de dados, totalizando 31 trabalhos. Resultados: Sobre educação em saúde na ESF 39,9% estão ligadas às
visitas domiciliares, consultas de enfermagem e grupos de palestras. Foi visto as grandes dificuldades para
efetuar práticas educativas cotidianas; logo, prevalece apenas trabalhos em grupos de gestantes, hipertensos e
diabéticos. Foram encontradas várias iniciativas de mudanças para o auto-cuidado e hábitos alimentares.
Conclusão: A educação em saúde interage com diferentes saberes, enfatiza o vínculo com a comunidade
estimulando o auto-cuidado; palestras e grupos, reforçam a idéia de que os enfermeiros vinculam a educação em
saúde no enfrentamento dos agravos.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A ABLACTENTE COM DIABETES INSÍPIDO.
1JOANA ESTEFANNY DE FRANÇA OLIVEIRA , 2JOICY DE AMORIM FRANCISCO , 3KETLY RODRIGUES BARBOSA DOS
ANJOS , 4CHARDSONGEICYCA MARIA CORREIA DA SILVA MELO , 5ANDREZA AMANDA DE ARAÚJO , 6JOÃO VICTOR

BATISTA CABRAL

Resumo 56

Objetiva-se relatar a assistência de enfermagem a uma ablactente portadora de Diabetes Insípido. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, exploratória, do tipo relato de experiência, desenvolvida por discentes e docente do curso de
graduação em Enfermagem, durante o estágio da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente, realizada em
um Hospital Universitário na cidade de Recife-PE no período de março de 2017. Para a coleta de dados foram
realizados: análise de prontuário, anamnese, exame físico do paciente e pesquisa bibliográfica para
embasamento teórico sobre Diabetes Insípido. A prática de enfermagem foi realizada de maneira integral com a
realização da anamnese e exame físico. Foram identificados os principais diagnósticos de enfermagem de acordo
com a taxonomia da NANDA-I: Volume de líquidos deficiente relacionado a mecanismo regulador comprometido;
Perda ativa de volume de líquidos evidenciada por sede; Eliminação urinaria prejudicada relacionada a múltiplas
causas evidenciada por frequência e urgência urinária; Risco de desequilíbrio eletrolítico relacionado à disfunção
reguladora endócrina. As principais intervenções realizadas foram: administrar medicamento (Desmopressina
100mcg) conforme prescrição médica, pesar diariamente em jejum, avaliar sinais de poliúria e polidipsia, registrar
o débito urinário, frequência e o aspecto das eliminações. A experiência vivenciada foi importante para a vivência
prática dos discentes, considerando uma assistência holística e humanizada ao paciente, respeitando seus
princípios e visando uma melhora no quadro clínico bem como a prevenção de complicações decorrentes.
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ANÁLISE SITUACIONAL DAS MÃES ADOLESCENTES DE 10 A 14 ANOS NO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE NO ANO
DE 2014

1Juliana Andrade dos santos , 2Ana Paula Dias de Moraes , 3Simone Souza de Freitas , 4Priscilla Emanuelle Moraes de Lucena ,
5Rayanne Lidia de Moura Gondim Novaes

Resumo 57

OBJETIVO: Analisar a situação das mães adolescentes de 10 a 14 anos residentes no município de Olinda-PE no
ano de 2014. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Averiguar a ocorrência de gravidez, identificar situação educacional,
conjugal e raça/cor. MÉTODO: foram analisados dados do DATASUS - Sistema de Informação sobre Nascidos
Vivos (SINASC) que disponibiliza dados referentes à gravidez na adolescência no município de Olinda-PE.
RESULTADOS: verifica-se um quantitativo de 60 gestantes na faixa etária supracitada, equivalente a 1% da
população. Segundo o Ministério da Saúde (2010) a liberação sexual, a desinformação, a desagregação familiar,
as precariedades das condições de vida e os meios de comunicação, são os maiores responsáveis pelo aumento
do número de adolescentes grávidas. Na situação educacional configura-se que 7% tem apenas 3 anos de estudo,
80% tem entre 4 e 7 anos e 13% tem 8 a 11 anos de estudo. Com a gravidez na adolescência surgem problemas
sociais como a evasão escolar, correlacionada a condição pai/mãe. Entre as mães 42% são solteiras, as casadas
contabilizam 25%, viúvas 8%, separadas judicialmente 8% e as de união consensual representam 17% do total.
Mães de cor branca corresponderam a 20%, preta 28%, amarela 25%, parda 27% e nenhuma representante
indígena nos dados. CONSIDERAÇÕES: Esse estudo reforça a importância do implemento a políticas públicas e
programas voltados para a saúde sexual e reprodutiva. Deve ser oferecido o acompanhamento por profissionais
em relação a informações e meios preventivos de gravidez. As ações devem ser contínuas, com participação
social no cuidado reprodutivo e sexual. PALAVRAS-CHAVE: Adolescência; Gravidez; Prevenção.
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PAPEL DO ENFERMEIRO EDUCADOR NA TRANSIÇÃO PARA CENTRO HEMODIALÍTICO ADULTO DE UM
ADOLESCENTE RENAL CRÔNICO

1Ana Paula Esmeraldo Lima , 2CARINA GLEICE TABOSA QUIXABEIRA , 3Sandra Maria Félix de Albuquerque , 4Érika Maria Alves
da Silva , 5Elisângela Lira de Lima Araújo

Resumo 58

Objetivo: Relatar a experiência do enfermeiro nas atividades de educação em saúde sobre a transição de centro
hemodialítico infantil para adulto de adolescente renal crônico e sua família. Metodologia: Relato de experiência
vivenciada pelas residentes de enfermagem em um hospital-escola na cidade do Recife. A atividade educativa foi
realizada por meio de conversação e orientação ao adolescente e sua genitora, após ter sido diagnosticado um
déficit de conhecimento sobre as adaptações necessárias à transição para centro hemodialítico adulto.
Resultados: durante vivência das residentes foi identificado o deficit de conhecimento do novo regime
terapêutico proposto à família e, consequentemente, a necessidade de intervenção educativa com o adolescente
J.P.S., 15 anos, natural de Cortês-PE, portador de doença renal crônica secundária a mielite esquistossomótica há
oito anos com necessidade de tratamento dialítico, e sua genitora. O mesmo possui um cateter para hemodiálise.
O fato de realizar o tratamento na capital e morar no interior dificultava os processos familiares, alguns, já
interrompidos, o que levava a um desgaste físico e emocional da família. Diante desse fato e havido atingido a
idade máxima para permanência no centro pediátrico, o mesmo foi transferido para cidade mais próxima de sua
residência, porém, com perfil adulto. Foi levantado os conhecimentos prévios e realizada conversa terapêutica e
orientacao de ambos sobre o que é a fístula, como é confeccionada e puncionada, interferência na imagem
corporal, cuidados diários, vantagens, desvantagem além das mudanças na dinâmica do novo centro. Foi
possível observar que ambos esclareceram dúvidas que tinham vergonha de questionar aos profissionais e
verbalizaram estar mais preparados para a mudança. Conclusões: A atuação das enfermeiras na educação em
saúde possibilitou a promoção e desenvolvimento do conhecimento necessário para melhor enfrentamento de tal
transição, diante da imensa possibilidade de impactos negativos que poderiam ocorrer, destacando-se os
psicológicos e de convívio social.

Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem, Educação em Saúde, Saúde do Adolescente, Unidades Hospitalares
de Hemodiálise.



1- - Universidade Federal de Alagoas
 2- - Universidade Federal de Alagoas - daniela_lessa@hotmail.com

 3- - Universidade Federal de Alagoas - daniela_lessa@hotmail.com
 4- - Universidade Federal de Alagoas - daniela_lessa@hotmail.com
 5- - Universidade Federal de Alagoas - daniela_lessa@hotmail.com
 6- - Universidade Federal de Alagoas - daniela_lessa@hotmail.com
 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE INFANTIL EM ALAGOAS NO PERÍODO DE 2005 A 2015.
1Daniela Lessa de Carvalho Tavares , 2José Leandro Ramos de Lima , 3Keyla Silva Nobre Pires , 4Priscila Sanny Costa da Silva ,

5Vanessa Luiza Lins de Carvalho Silva , 6Clodis Maria Tavares

Resumo 59

Introdução: A mortalidade infantil é definida pelo número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil
nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico e em um determinado ano, indicando
assim o risco de um nascido vivo evoluir para óbito. Ocorre a partir de uma combinação de fatores biológicos,
sociais e culturais, as intervenções necessárias para sua redução dependem tanto de mudanças estruturais
relacionadas às condições de vida da população, assim como de ações diretas definidas pelas políticas públicas
de saúde1. Objetivos: Analisar o cenário epidemiológico da mortalidade infantil em Alagoas nos anos de 2005 a
2015. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa dos casos de mortalidade
infantil em Alagoas no período de 2005 a 2015, realizado com dados secundários, oriundos do DATASUS,
analisados através da realização da frequência absoluta. Resultados: No período estudado, o número de óbitos
infantis foi de 10.655, o tipo de causa de óbito infantil de maior índice foi o de “Algumas infecções originadas no
período perinatal” (58,42%), que abrange as septicemias bacterianas do recém-nascido, desconforto respiratório
do recém-nascido e do feto. O coeficiente de mortalidade infantil do primeiro ano estudado foi de 23,19/mil hab.,
já no último ano, o coeficiente foi de 14,56/mil hab. Esses óbitos ocorreram em sua maioria (49,86%) entre as
faixas etárias de 0 a 6 dias. Tendo o hospital como o local de ocorrência mais frequente (87,68%). Conclusões: A
redução da taxa de mortalidade infantil é um dos objetivos do milênio, que vem sendo alcançado parcialmente,
entretanto esses números de casos podem diminuir ainda mais a partir de efetivos programas governamentais.
Referências: 1. França E, Lansky S. Mortalidade infantil neonatal no Brasil: situação, tendências e perspectivas.
Departamento de Medicina Preventiva e Social/Faculdade de Medicina//UFMG, 2016.
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ASSISTÊNCIA REALIZADA POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM UM CENTRO DE OBESIDADE INFANTIL NO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB

1Fernanda Caroline Tavares de Melo , 2Maria Tereza Ferreira Veloso (tehreza_ferreira@hotmail.com , 3Morgana Monteiro Pimentel
, 4Geisielly Raquel da Cruz Aguiar , 5Priscilla Yevellin Barros de Melo , 6Carla Campos Muniz Medeiros

Resumo 60

OBJETIVO: Descrever a assistência de enfermagem realizada pelos acadêmicos de enfermagem no combate e
prevenção da obesidade infantil. METODOLOGIA: Relato de experiência sobre a assistência de enfermagem
realizada por acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba através do uso de ações
educativas desenvolvidas no Centro de Obesidade Infantil (COI), localizado na cidade de Campina Grande, no
período de agosto de 2013 a junho de 2017. As ações educativas tinham como publico alvo as crianças e
adolescentes obesos ou com sobrepeso, atendidos uma vez por semana, as ações foram desenvolvidas
semanalmente a cada atendimento abordando um tema a cada mês. A promoção abrangia temas como a
obesidade e suas comorbidades através da exploração de conteúdos lúdicos e da utilização de uma linguagem de
fácil compreensão. A experiência permitia a participação ativa, com ampla discussão, questionamentos e
depoimentos das crianças e adolescentes, bem como dos acompanhantes, objetivando assim o incentivo mútuo
na luta pela modificação dos hábitos de vida e combate ao sedentarismo. RESULTADOS: Observou-se uma maior
adesão dos pacientes ao tratamento proposto, interação entre os pacientes, pais e profissionais, evidenciados
pelo levantamento de discussões acerca das temáticas abordadas nas ações, proporcionando o esclarecimento
de dúvidas. Por conseguinte percebeu-se a importância da utilização e exploração do lúdico na transmissão e
esclarecimento das informações condizentes a obesidade, contribuindo para uma melhora na qualidade de vida
dos pacientes. CONCLUSÃO: Pôde-se perceber uma respectiva melhora nos pacientes no que diz respeito aos
hábitos alimentares e estilo de vida após o desenvolvimento das ações educativas, com isso, observa-se a
importância da realização da mesma no combate e prevenção da obesidade infantil e seus fatores de risco, tendo
em vista que o sobrepeso e a obesidade infantil podem acarretar diversas doenças na fase adulta.

Palavras-chaves: Assistência de Enfermegem, Criança, Obesidade
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE COM SOBREPESO E OBESIDADE
1fernanda caroline tavares de melo , 2Marina Nunes de Souza Silva , 3Morgana Monteiro Pimentel , 4Geisielly Raquel da Cruz

Aguiar , 5Priscilla Yevellin Barros de Melo , 6Danielle Franklin de Carvalho

Resumo 61

OBJETIVO: Avaliar os cuidados de enfermagem ao adolescente com sobrepeso e obesidade. METODOLOGIA:
Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, a qual utilizou como fonte de dados a Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) e a National Libraty of Medicine and National of Health (MEDLINE/PubMed) com vistas à identificação
de literatura indexada nas bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os descritores: Adolescentes, Obesidade, e
Cuidados de Enfermagem; ambos em idioma português, e inglês apenas na MEDLINE/PubMed. Como critérios de
inclusão, foram selecionados artigos que atenderam a temática, publicados entre 2012 e 2017. Excluíram-se os
artigos que não responderam as questões norteadoras do estudo ou não puderam ser obtidos na íntegra. A partir
das delimitações metodológicas, foi obtido um número total de 06 artigos, destes, todos são artigos
disponibilizados completos nos idiomas português ou inglês, e foram coletados no mês de Julho de 2017.
RESULTADOS: Verificou-se que a atuação de enfermagem no combate da obesidade na adolescência abrange
desde o âmbito hospitalar aos ambientes nos quais o adolescente passa boa parte de seu tempo, como a escola.
O enfermeiro atua na prevenção e promoção da saúde desenvolvendo atividades de educação em saúde
individual enfatizando a importância da alimentação saudável e da prática de atividades físicas, mas, também, na
educação familiar incentivando o aleitamento materno e promovendo discussões, durante a consulta de
puericultura, acerca de hábitos de vida saudáveis. CONCLUSÃO: Mediante achados desta pesquisa evidenciou-se
a escassez de publicações referentes à temática, logo, se faz necessário novos estudos a fim de promover maior
embasamento científico aos profissionais envolvidos no cuidado do adolescente com sobrepeso e obesidade.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PARTURIENTE COM DOENÇA DE VON WILLEBRAND: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

1Bianca Maria Vieira de Vasconcelos , 2Natália Vieira da Silva Tavares , 3Daniela Lessa de Carvalho Tavares , 4Larissa Oliveira
Lessa , 5Keyla Silva Nobre Pires , 6Maria Elisângela Torres de Lima Sanches

Resumo 62

Introdução: A doença de von Willebrand (DVW) é um distúrbio genético que resulta da deficiência quantitativa ou
disfunção do fator de von Willebrand (FVW), uma glicoproteína necessária para a adesão plaquetária ao endotélio
lesado e também para a preservação do fator VIII (FVIII) na circulação.1-2 Pacientes grávidas com DVW devem ser
monitoradas por meio da dosagem de FVIII nos dias que antecedem o parto e até duas semanas após, devido ao
risco de hemorragias.2-3 Objetivos: Relatar a experiência de alunos de enfermagem no cuidado à parturiente com
DVW. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a vivência de estudantes de
enfermagem no cuidado à parturiente com DVW, internada na maternidade do Hospital Universitário Professor
Alberto Antunes (HUPAA). Resultados: Por tratar-se de uma patologia rara, durante o período anterior ao parto foi
possível às estudantes a observação da importância do estudo e preparo da equipe frente à condições não
vivenciadas rotineiramente, quando estas se apresentam no serviço. O grupo teve a oportunidade de acompanhar
a internação dessa paciente para monitorização e controle da pressão arterial, bem como a cirurgia cesariana,
onde foi submetida à anestesia geral e reposição de fator VIII para garantia da hemostasia durante o processo
cirúrgico. Durante todo o acompanhamento pudemos esclarecer dúvidas e fornecer apoio emocional à parturiente
e acompanhante. Conclusões: O parto de gestantes com diagnóstico de Von Willebrand pode ter evolução
favorável quando a equipe está capacitada para realizar os cuidados específicos. A experiência foi oportuna para
os acadêmicos, permitindo o conhecimento a respeito da patologia e acompanhamento dos cuidados específicos
prestados.
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PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL DE BAIXO
RISCO

1Jefferson Wildes da Silva Moura , 2Rayanne Lúcia de Oliveira Campos , 3Jahvã Pedra Rodrigues do Carmo , 4Camila do Carmo
Barbosa da Silva , 5Ana Catarina Torres de Lacerda

Resumo 63

Objetivo: Discutir a importância da consulta de enfermagem durante o pré-natal de baixo risco como espaço para
a promoção de ações educativas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido a partir da
vivência prática no ambulatório do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), inerente a
disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher na Atenção Básica. Durante o rodízio no pré-natal foi possível
associar teoria à prática, permitindo, que atuássemos de forma integral e holística, uma vez que, ao atendermos
as pacientes fomos além das questões relacionadas ao seu estado gravídico, buscando vê-las como um todo e
atentando para questões biopsicossociais. Possibilitando o esclarecimento de dúvidas, desmistificação de mitos,
incentivando a alimentação saudável, realização de exercícios físicos, exames solicitados, cobertura vacinal,
além da assiduidade as consultas. Resultados: A realização do pré-natal de baixo risco pelo enfermeiro é
recomendado no Programa Saúde da Mulher e garantido mediante políticas públicas de saúde. Na consulta de
enfermagem, a gestante deve ser ouvida atentamente, o vínculo de confiança deve ser estabelecido e o plano de
cuidados deve ser elaborado segundo as prioridades de cada paciente. Conclusão: Durante todo o ciclo grávido-
puerperal, a mulher necessitará de apoio, pois sendo nulípara ou multípara, cada gestação é única, contendo
particularidades. Cabe ao profissional responsável pelo pré-natal utilizar este espaço para fornecer as
informações necessárias acerca do parto, dos cuidados com o recém-nascido, puerpério, amamentação, higiene,
sexualidade, garantindo o empoderamento da mulher, aumentando concomitantemente as chances da mesma
vivenciar seu parto/maternidade de forma positiva, além de diminuir o risco de complicações durante o pós-parto.
O enfermeiro deve assumir o papel de educador, fornecendo subsídios necessários para gestante desenvolver
sua autoconfiança, pois a mesma encontra-se em um momento de transição e preparação, tanto fisicamente
quanto psicologicamente, desta forma, a educação em saúde encontra-se como dimensionamento do cuidado.

Palavras-chaves: Enfermagem Materno-infantil, Cuidado Pré-Natal, Educação Pré-Natal, Cuidados de
Enfermagem, Enfermagem Holística
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EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO COM ONFALOCE EM UMA UTI NEONATAL
1Larissa Oliveira Lessa , 2Ana Flávia Silva Lima , 3Camila França de Lima , 4Natalia Vieira da Silva Tavares , 5Vanessa Luiza Lins ,

6 Anne Laura Costa Ferreira

Resumo 64

Introdução: Os defeitos da parede abdominal anterior são eventos pouco comuns na população, dentre eles há a
onfalocele, defeito de origem embrionária, cujo diagnóstico geralmente se dá pela ultrassonografia pré-natal. A
onfalocele ocorre quando há herniação do intestino e outras vísceras, sendo cobertas por um saco.¹ A incidência
varia de 1 por 2.000 até 1 por 6.000 recém-nascidos, os bebês com onfalocele são comumente grandes, a termo,
do sexo masculino e filhos de mães com idade avançada.² Objetivos: Relatar a experiência de alunos de
enfermagem no cuidado ao recém-nascido com Onfalocele em uma UTI neonatal. Metodologia: Estudo descritivo,
do tipo relato de experiência, sobre a vivência de estudantes de enfermagem nos cuidados a um recém-nascido
com Onfalocele em uma UTI neonatal do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA), em 2017
durante disciplina curricular obrigatória do Curso de Enfermagem da UFAL. Resultados: Ao nascimento do
recém-nascido com onfalocele, pôde-se notar uma movimentação diferente em sua recepção na UTI neonatal,
pois existiam várias preocupações com os cuidados inerentes à patologia. Contudo, a equipe organizou-se para a
realização de curativo estéril para manter o local limpo e protegido, observando e intervindo quando necessário.
Durante sua estada na unidade de internação neonatal foram prestados os cuidados a onfalocele, cuidados
perioperatórios e de preparação para alta hospitalar, bem como suporte a família diante da situação do RN.
Conclusão: Diante disso, ficou claro que essa oportunidade de cuidado foi extremamente rica, por se tratar de
uma patologia rara. Acompanhar o recém-nascido desde a sua recepção até o momento de sua recuperação pós
correção cirúrgica permitiu o desenvolvimento de um pensamento crítico acerca do cuidado a este paciente,
somando aos profissionais que seremos. Evidenciamos a necessidade de novas pesquisas na área a fim de
melhorar a qualidade da assistência prestada.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM RECÉM-NASCIDO COM HIDROCEFALIA EM UNIDADE PEDIÁTRICA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Larissa Oliveira Lessa , 2Ana Flávia Silva Lima , 3Bianca Maria Vasconcelos , 4Elisa Marina do Prado , 5Vanessa Luiza Lins ,
6Ingrid Martins Leite Lúcio

Resumo 65

Introdução: A hidrocefalia é entidade nosológica definida como aumento da quantidade de líquido
cefalorraquidiano dentro da caixa craniana, normalmente nas cavidades ventriculares, mas podendo ocorrer
também no espaço subdural. Tal patologia apresenta taxa de sobrevida de aproximadamente 80%, com maior
incidência de mortalidade ocorrendo no primeiro ano de tratamento. Das crianças que sobrevivem, um terço é
normal sob os pontos de vista intelectual e neurológico, e metade apresenta incapacidades neurológicas1-2.
Objetivos: Relatar a experiência dos estudantes de enfermagem diante da assistência a um recém-nascido com
hidrocefalia em unidade pediátrica. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a vivência
de estudantes de enfermagem na assistência de enfermagem a um recém-nascido com hidrocefalia, em uma
unidade pediátrica do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA), em 2017 durante disciplina
curricular obrigatória do Curso de Enfermagem da UFAL. Resultados: Por se tratar de uma patologia até então
não vivenciada pelos estudantes, despertou curiosidade e interesse. O recém-nascido portava uma válvula
peritoneal que se encontrava contaminada. Realizou-se a sistematização da assistência de enfermagem com
coleta de dados, diagnósticos, propostas de intervenção e resultados esperados. A intervenção oportunizada foi
a realização de curativo da válvula peritoneal. Conclusão: A experiência da vivência dos cuidados com um recém-
nascido com Hidrocefalia foi oportuna, pois permitiu o conhecimento e aprofundamento sobre a patologia, bem
como os cuidados com a criança e seu prognóstico, nos tornando capazes para os cuidados subsequentes bem
como para as orientações a família. Referências: 1.Jucá CEB, Neto AL, Oliveira RS, Machado HR. Tratamento de
hidrocefalia com derivação ventrículo-peritoneal: análise de 150 casos consecutivos no Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto. Acta Cir. Bras. 17(3) São Paulo 2002 2.ASBIHP - Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de
Portugal. Tratamento da Hidrocefalia. [Online] Disponível em: . Acesso: 20 de Maio de 2017.
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Implantação da brinquedoteca como estratégia de humanização e cuidado multidisciplinar à criança
hospitalizada: experiência do primeiro ano

1INGRID Martins Leite Lúcio , 2Marcela Barbosa de Farias , 3Magda Kelanny Costa de Oliveira Silva , 4Sarah Lins Barros Moreira ,
5Ana Patrícia da Rocha Lima de Paula , 6Vanessa Ferry de Oliveira Soares

Resumo 66

Objetivo:Relatar a experiência sobre a história da implantação da brinquedoteca da Clínica pediátrica do Hospital
Universitário ProfessorAlberto Antunes(HUPAA).Metodologia:Trata-se de um estudo descritivo de natureza
histórica, baseado em relatos de experiências, com o uso de estratégias utilizadas para a resolução dos desafios
existentes ao longo da implantação da brinquedoteca em agosto de 2016 até sua consolidação, agosto de
2017.Resultados:No planejamento da implantação da brinquedoteca, iniciou-se uma campanha de arrecadação de
brinquedos junto à comunidade do hospital e seu entorno, obtendo uma arrecadação significativa. Contando com
a sensibilização de gestores e profissionais, foi realizado um abaixo-assinado solicitando um espaço físico para a
brinquedoteca, que foi autorizado pelo então coordenador da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e
Adolescente. A partir do início de funcionamento, em maio de 2016, observou-se a necessidade de discução com
equipe multiprofissional a utilização da brinquedoteca como recurso terapêutico disponível a todos. Aliando isto
à abertura de um edital de extensão da UFAL, entendeu-se que se faria de extrema relevância instituir uma ação
que propiciasse aproximação e espaços de diálogo sobre ludoterapia, entre acadêmicos, estagiários e a equipe
multidisciplinar da Clínica Pediátrica.As atividades na brinquedoteca, são caracterizadas por intervenções de
cunho terapêutico, de ordem multidisciplinar, incluindo oficinas terapêuticas, observação do brincar livre,
atividades lúdicas dirigidas, contação de história, atividades lúdicas de saúde bucal, cinema interativo e o dia do
irmão.Conclusão:Percebe-se que o lúdico viabiliza o bem-estar e também resgata a condição de “ser criança” em
um contexto de atribulações e responsabilidades que permeiam os cuidados em saúde. Ressalta-se que, a partir
das atividades desenvolvidas, é possível resgatar a importância do brincar para o desenvolvimento social,
intelectual e cognitivo do público que usufrui do espaço da brinquedoteca.

Palavras-chaves: Brinquedo, direitos da criança, humanização, ludoterapia
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O Impacto da Hospitalização na Criança e na Família.
1Gabriele Maria Vicente Nascimento , 1Davidson Alves dos Santos Lima , 2Dayanne Daphyne de Aguiar Alves , 3Hysadora

Karolinne da Silva Costa , 4Isabella Karolyne Oliveira Ferreira , 5Lygia Maria Pereira da Silva

Resumo 67

INTRODUÇÃO: A participação integral da família no cuidado a criança hospitalizada é algo recente no Brasil, esse
cenário foi constituído com a implantação do Alojamento em 1990. Ao ser incluída na assistência, a família tem o
direito de participar do projeto terapêutico proposto, tornando-se uma ferramenta que potencialize esse processo.
OBJETIVO: Analisar as publicações na área de enfermagem sobre a temática da humanização da assistência à
criança hospitalizada, no período de 2006 a 2016. METODOLOGIA: Este estudo é uma revisão integrativa da
literatura e para sua construção foi definida a pergunta norteadora: Qual o impacto da hospitalização na criança e
na família? Foram encontrados 12 artigos e 07 foram selecionados, conforme critérios de inclusão e exclusão,
todos publicados em português entre os anos de 2006 a 2016 e realizados por profissionais ou acadêmicos de
enfermagem. RESULTADOS: Foram evidenciados quatro estudos descritivos ou qualitativos, um estudo clinico
qualitativo e uma narrativa. A partir dessas amostras foi possível identificar que a infância é uma fase de
vulnerabilidade e por isso a hospitalização pode ser frequente, podendo gerar desconfortos à criança e à família.
O alojamento conjunto é imprescindível para que as crianças se sintam acolhidas e consequentemente aceitem
melhor a terapêutica. Entretanto, os familiares também podem se mostrar exaustos, física e psicologicamente,
por isso a equipe deve criar uma relação de empatia com esses membros, para que se sintam seguros para
enfrentar a hospitalização do filho. CONCLUSÃO: Durante um processo de hospitalização a criança e sua família
passam por vários conflitos emocionais que têm interferência no tratamento, por esse motivo é primordial o papel
do enfermeiro na atenção integral a este binômio. A humanização da assistência deve ser compreendida no
conjunto de ações que coloque os envolvidos como protagonistas. Em todo o processo, esses devem se sentir
acolhidos para apresentar seus anseios.

Palavras-chaves: Criança hospitalizada, Cuidados de enfermagem, Humanização da assistência, Relações
enfermeiro paciente, Relações profissional-família.
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PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM UTILIZANDO O USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO INSTRUCIONAL
1Marcela Barbosa de Farias , 2Ingrid Martins Leite Lúcio , 3Magda Kelanny Costa de Oliveira Silva , 4Sarah Lins Barros Moreira ,

5Ana Patrícia da Rocha Lima de Paula , 6Vanessa Ferry de Oliveira Soares

Resumo 68

Objetivo: Investigar a partir da literatura os principais procedimentos de enfermagem com o uso do brinquedo
terapêutico instrucional (BTI) no cuidado a criança hospitalizada. Metodologia: Trata-se de uma revisão literária
realizada no período de Julho de 2017 nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo e Lilacs.
Artigos disponibilizados na integra online cujos resultados foram submetidos à análise crítica. Resultados: O BTI
é utilizado para preparar e explicar sobre o procedimento ao qual a criança será submetida, para que ela entenda
e participe durante o processo ao utilizar o material da experiência antes e após o procedimento, possibilitando
esclarecer os conceitos que não foram compreendidos. Com base nos resultados positivos encontrados na
literatura, os procedimentos mais utilizados com o uso do BT no preparo da criança para procedimentos
hospitalares foram à realização de curativos, nebulização, sondagem vesical, inserção de drenos, cirurgias e, a
punção venosa, como o procedimento que as crianças em processo de internamento são submetidas com mais
freqüência, seja para coleta de exames ou para administração de medicamentos. Estudos constatam que quando
as crianças são preparadas para punção venosa, tornam-se mais cooperativas, expressam melhor seus
sentimentos de medo e ansiedade, demonstram compreender a necessidade do procedimento, diminuem as
reações de tensão e passam a se relacionar melhor com outras crianças e a equipe de enfermagem. Conclusão: O
BT apresenta-se não apenas como uma forma de entretenimento e acesso ao mundo infantil, como também se
mostra indispensável, à medida que ajuda a criança a enfrentar a realidade do processo de hospitalização,
permitindo que ela compreenda e reconstrua o autocontrole frente às adversidades. Quando ela não é preparada
emocionalmente para a hospitalização e para os procedimentos hospitalares, pode apresentar uma série de
comportamentos em função do medo do desconhecido, comprometendo suas habilidades para lidar efetivamente
com essa experiência

Palavras-chaves: assistência de enfermagem, brinquedo, criança, hospitalização
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IMPACTO E IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO VACINAL DURANTE A GESTAÇÃO
1MONICA DE LUNA CAVALCANTI , 2Lucilla Rafaella Pacheco da Silva

Resumo 69

Introdução: A gravidez causa diversas mudanças físicas, emocionais e culturais. Nesse período, muitas gestantes
ficam mais sensíveis, apresentando medo às reações vacinais; acreditando que estas podem afetar seus bebês e
portanto procuram evitá-las. Oferecer informações com intuito de fomentar a confiança através de palestras de
orientação às gestantes é extremamente importante, uma vez que através da educação em saúde pode-se
amenizar a ansiedade, os medos e os temores relacionados com as mudanças que esta experiência singular traz
para o universo feminino. O esclarecimento sobre a importância dos métodos profiláticos da vacina é
fundamental para evitar as doenças nos primeiros anos de vida. PACHECO J.A.; 2011 Objetivo Geral: Verificar o
impacto e a importância da orientação e da educação em saúde realizado pelo enfermeiro para gestantes no
processo vacinal. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa literária, realizada através dos bancos de dados:
Lilacs, Scielo e BVS, durante o período de fevereiro à julho de 2017 utilizando os descritores: Educação em
Saúde, Enfermagem, Gestante, Vacinação; totalizando 10 artigos. Resultado: Um conjunto de fatores políticos,
econômicos, culturais e tecnológicos é determinante na observância das mães ao calendário vacinal. O estudo
demonstrou a importância do enfermeiro neste período para educar, mostrar e orientar a gestante quanto a
importância da vacinação. Os fatores associados à aceitação, foram: campanha do governo 44,3% e a
recomendação da equipe de enfermagem durante o pré-natal 54,3%. Considerações Finais: É necessária uma
comunicação mais ativa, humanizada durante o pré-natal, fase na qual a mulher poderá ter os benefícios de uma
gravidez saudável, bem como uma maior qualidade de vida, tanto para a gestante quanto para o recém-nascido.
EIXO V – Enfermagem em Saúde da Família.

Palavras-chaves: Educação em saúde, enfermagem, gestante, vacinação
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FATORES QUE INFLUENCIAM O DESMAME PRECOCE DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
1DEBORAH MOURA NOVAES ACIOLI , 2AMUZZA AYLLA PEREIRA DOS SANTOS

Resumo 70

Introdução: O desmame precoce do aleitamento materno exclusivo (AME) vem sendo muito discutido no Brasil,
devido aos altos índices abaixo do recomendado pela OMS, que recomenda o AME até o sexto mês da criança, e
complementado até os dois anos de idade. Atualmente, esse desmame está ocorrendo em torno do terceiro mês
de vida. Objetivo: Identificar os fatores que influenciam no desmame precoce do AME. Metodologia: Revisão de
literatura realizada na biblioteca virtual em saúde, em agosto/2017, utilizando os descritores: amamentação,
desmame precoce, Enfermagem. Foram selecionados 5 artigos publicados entre 2008 e 2015. Resultados:
Verificou-se que as enfermidades maternas, as condições da mama que levam à dor da nutriz, o uso de
medicamentos, a introdução de outro alimento, a insegurança e a autoimagem materna, a falta de apoio familiar
(principalmente pelo pai e avó da criança), a volta ao trabalho, a ansiedade e o estresse (que provocam a recusa
da pega do bebê), a introdução da chupeta e da mamadeira, a oferta de água, o choro da criança, que remetem à
ideia de fome para a mãe, a crença do ‘‘leite fraco’’ e do ‘‘pouco leite’’ e a insensibilidade por parte dos
profissionais de saúde, interferem diretamente nesse desmame. Conclusão: Sabendo disso, podemos perceber
que, enquanto enfermeiros, devemos realizar uma consulta humanizada, sabendo ouvir a nutriz, orientando sem
julgamentos, incentivando e apoiando a mãe do bebê, de acordo com a sua realidade, envolvendo a família no
processo, incluindo a mãe, desde a gestação, em grupos de apoio durante o pré-natal, fazendo com que a mulher
realize a amamentação por prazer e não por obrigação. Isso faz despertar um olhar mais crítico sobre as nossas
ações e investir em mais capacitação sobre o tema, para que possamos orientar corretamente, oferecendo uma
qualidade no processo e assim, um maior tempo de AME.

Palavras-chaves: Amamentação, Desmame precoce, Enfermagem



1- - Universidade Federal de Pernambuco
 2- - Universidade Federal de Pernambuco - 

 3- - Universidade Federal de Pernambuco - 
 4- - Universidade Federal de Pernambuco - 
 5- - Universidade Federal de Pernambuco - 
 6- - Universidade Federal de Pernambuco - 
 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM LACTENTE PORTADOR DE BRONQUIOLITE
1Ketly Rodrigues Barbosa dos Anjos , 2Kathleen Anne Souza , 3Joana Estefanny de França Oliveira , 4Chardsongeicyca Maria

Correia da Silva Melo , 5Joicy de Amorim Francisco , 6João Victor Batista Cabral

Resumo 71

Trata-se de um relato de experiência, com os dados obtidos durante o estágio curricular na disciplina Saúde da
Criança e do Adolescente do Curso de Enfermagem (UFPE/CAV), no período de 09 de maio a 10 de junho, na
Enfermaria pediátrica do Hospital das Clínicas em Recife-PE. Os dados foram coletados através do resultado de
exames, histórico de enfermagem, anamnese e exame físico utilizando um formulário disponibilizado pela
disciplina, o qual alberga mais diagnósticos e intervenções que o formulário de diagnósticos e intervenções
disponibilizado pelo hospital. Lactente, 3 meses, feminino, acompanhada pela avó, retornou ao Hospital Mestre
Vitalino após cuidados em UTI por quadro de desconforto respiratório exacerbado que evoluiu com choque
hipovolêmico e vômitos em borra de café. Permaneceu 10 dias na UTI pediátrica. Portador de Hiperplasia Adrenal
Congênita e genitália ambígua. Foi realizada a consulta de enfermagem e a consulta ao prontuário, onde
identificaram-se os seguintes diagnósticos de acordo com a taxonomia NANDA-I: desobstrução ineficaz de vias
aéreas; padrão respiratório ineficaz; e risco de desequilíbrio eletrolítico. Conforme os diagnósticos, foram
realizadas as intervenções como aspiração de vias aéreas, nebulização conforme prescrição, monitoramento dos
ruídos respiratórios e a frequência, ritmo, profundidade e o esforço das respirações, administrar solução salina
conforme o protocolo para uma rápida correção da hiponatremia. Realizou-se os cuidados de enfermagem para
promover o bem-estar do lactente. Conclui-se que com a sistematização da assistência de enfermagem foi
possível avaliar e implementar cuidados de enfermagem e foi possível notar boa evolução no quadro clinico do
lactente e a resposta satisfatória nas intervenções realizadas.

Palavras-chaves: Bronquiolite, assistência de enfermagem, Lactente
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TERAPIA COM O POLVO DE CROCHÊ EM UMA UTI NEONATAL DE ALAGOAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Resumo 72

Objetivo: Relatar a experiência com a terapia com o polvo de crochê nos cuidados com o RN prematuro.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência do período de abril a junho de 2017, em uma UTIN de Alagoas.
Resultados: Os procedimentos e as diversas atividades rotineiras na UTIN provocam interrupções frequentes dos
períodos de sono e repouso, prejudicando o desenvolvimento neuromotor desses prematuros. A idéia do polvo
de crochê surgiu em um Hospital da Dinamarca, onde provaram ser um elemento calmante e de conforto para os
prematuros. Durante a terapia com o polvo de crochê foi observado à promoção do conforto, tranquilidade e
segurança para o RN, o que resultou na melhora do padrão respiratório e do sono, diminuição da frequência
cardíaca, ganho de peso, devido ao menor estresse, como também menor tendência à extubação acidental. A
atuação do profissional de saúde através de uma assistência integral e humanizada contribuem favoravelmente
para a recuperação do RN, conseguindo minimizar os danos causados pelo processo de adoecimento e
hospitalização. Conclusão: A atenção sensível e empática está em harmonia com o que é recomendado pela
Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. Nesta perspectiva, o uso do Brinquedo Terapêutico
(BT) está entre as estratégias que tornam possível a criação de um espaço hospitalar mais humanizado. O BT ao
atuar como tecnologia leve é capaz de minimizar o sofrimento, promovendo tranqüilidade, conforto e aliviando o
estresse no processo de hospitalização e adoecimento. O profissional de enfermagem pode facilitar esse
processo como executor e avaliador da sua eficácia, implantando projetos como este nos serviços de saúde e
defendendo o seu uso, desde que munido de conhecimentos específicos a respeito dessa prática.
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SÍNDROME DE CHILD: UM ESTUDO DE CASO SOB O OLHAR DA ENFERMAGEM
1Chardsongeicyca melo , 2Joicy de Amorim Francisco , 3Andreza Amanda de Araújo , 4Joana Estefanny de França Oliveira , 5Ketly

Rodrigues Barbosa dos Anjos , 6Candice Heiman

Resumo 73

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente portadora da Síndrome de Child, os diagnósticos de enfermagem de
acordo com a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) e suas respectivas intervenções.
Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, realizado no Hospital das Clinicas de Recife – PE. Para coleta de
dados foi realizado uma avaliação clínica da paciente, análise do prontuário e revisão bibliográfica relacionada ao
tema. Resultados: Paciente N.L.S, feminina, 26 meses de idade com hipótese diagnóstica de desnutrição proteica-
calórica, síndrome de Child e hidrocefalia. Na anamnese: constipação há dois dias e dificuldade de ganho
ponderal há meses. Ao exame físico: EGR, ativa, 4,630 kg, estatura de 60,5 cm, turgor e elasticidade diminuída,
presença de lesões verrucosas em membros superiores e inferiores, não deambula, senta com apoio, presença
de deformidade em membro inferior direito. Os principais diagnósticos de enfermagem identificados foram:
nutrição alterada para menos que as necessidades corporais; dor aguda; risco de infecção; padrão de sono
perturbado; integridade tissular prejudicada. As principais intervenções: monitorar ingestão de alimento por via
oral/sonda; registrar perdas hídricas; administrar analgésicos conforme presença de dor ou hipertermia;
desenvolver ações que promovam a redução do desconforto; desenvolver medidas de prevenção de infecções;
esclarecer dúvidas a família a respeito da patologia e tratamento. Conclusões: Por meio do estudo clínico e da
implementação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem, pode-se aplicar uma assistência de enfermagem
eficaz e holística, atendendo as necessidades singulares do ser cuidado a fim de prevenir complicações e
promover medidas de qualidade de vida.
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A TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA DE SUSPEIÇÃO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
1ISABEL LOPES PEREIRA DA SILVA AMARAL , 2Mariana Boulitreau Siqueira Campos Barros , 3Magaly Bushatsky , 4Débora

Rafaelly da Silva Vicente , 5Débhora Ísis Barbosa e Silva , 6Jocastra Bispo de Santana

Resumo 74

Introdução: No Brasil, o câncer é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes. Entre 2009 e
2013, a doença foi responsável por cerca de 12% dos óbitos na faixa de 1 a 14 anos, e 8% de 1 a 19 anos. Foram
registradas 2.724 mortes por câncer infantojuvenil no Brasil em 2014 (INCA,2016). No entanto, 30% das crianças
com diagnóstico tardio de câncer haviam apresentado queixas sugestivas nas Unidades Básicas de Saúde
(INCA,2008). Objetivo: Associar os resultados do pré e pós-testes sobre a epidemiologia do câncer infantojuvenil
após a intervenção do projeto FIQUE ATENTO: PODE SER CÂNCER Ano II: A telessaúde como ferramenta para a
suspeição precoce do câncer infantojuvenil, realizado com profissionais da atenção primária à saúde do Distrito
Sanitário IV em Recife-Pernambuco. Metodologia: Trata-se de um estudo quase-experimental sem grupo controle,
descritivo, com abordagem quantitativa. Realizado no ano de 2016, a partir da análise de dados secundários da
Plataforma de Tele-educação INDU da RedeNutes, do Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de
Pernambuco. Utilizou-se o software EpiInfo 7.2 como suporte estatístico para o cálculo das frequências absolutas
e relativas, assim como para as medidas de associação. Adotou-se o p-valor menor que 0,05 para o cálculo de
significância estatística. O projeto foi aprovado sob o número do CAAE 50707515.7.0000.5208. Resultados: Os
profissionais, após a intervenção, mostraram maior desenvolvimento com relação aos conhecimentos obtidos
sobre a raridade do câncer infantil (p<0,001), a posição das neoplasias no quadro de mortalidade (p<0,001), e no
tipo de neoplasia mais frequente em Pernambuco (p = 0,003). Conclusão: A telessaúde mostra-se como uma
ferramenta com potencial de educação permanente, contribuindo para o conhecimento dos profissionais da
atenção primária à saúde sobre a relevância do câncer infantil na saúde das crianças e adolescentes.
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Prolapso de Cordão: uma emergência com grave repercussão neonatal
1Rafaela Cristina de Souza , 2Lydia Florentina Beuttenmuller , 3Renata Cristina de Souza Alves , 4Geyslane Pereira de Melo ,

5Aurélio Molina da Costa

Resumo 75

Introdução: Caracterizado como uma intercorrência obstétrica de difícil prognóstico, o prolapso de cordão
umbilical está entre as principais causas de morte fetal e neonatal. Ocorre após a compressão do cordão
umbilical entre o canal do parto e a apresentação fetal. Objetivo: Identificar na literatura as práticas de cuidados
imediatos prestados diante de um prolapso de cordão umbilical. Metodologia: Revisão bibliográfica, por meio da
busca de estudos publicados na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados LILACS, SciELO e MEDLINE,
utilizando como descritores: emergências, enfermagem, parto obstétrico, publicados de 2011 a 2016 em
português, selecionando 15 artigos científicos. Resultados: Enfocando os cuidados quanto ao papel das
manobras obstétricas na promoção do prolapso, obtiveram amniotomia, amadurecimento cervical e indução do
trabalho. Deve-se priorizar a posição geno – peitoral ou trendelenburg’s extrema ou em posição de SIMS
modificada para elevar a pelve materna com almofada no valor da tentativa de aliviar a compressão do cabo bem
como a redução da pressão por parte do cordão. De acordo com a interação no mecanismo de parto,
aproximadamente 84,8% dos casos constitui cesariana, com redução em todos os outros métodos de parto, visto
que os fetos que foram assistidos por via vaginal estavam mortos antes da internação hospitalar. Conclusão: Tais
achados são de fundamental importância, uma vez que, possibilita inferir com rapidez nesta intercorrência.
Ficando evidente que a conduta utilizada através do parto cesariano, acompanhado de manobras que ocasionam
a descompressão exercida pela parte fetal contra as paredes maternas alivia e minimiza a compreensão exercida
sobre o cordão e maximiza as chances de viabilidade fetal.
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ESTADO NUTRICIONAL DOS INDIVÍDUOS DE 0 A 6 MESES DE IDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
1Janaina Larissa Santana andrade , 2Rute Cândida Pereira

Resumo 76

Objetivos: Descrever o estado nutricional das crianças de 0 a 6 meses de idade do estado de Pernambuco.
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, exploratório e descritivo. Os dados foram coletados a partir
da base de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da Saúde. Dados do
ano de 2016, ambos os sexos e crianças de 0 a 6 meses, foram os filtros utilizados. Para obtenção dos dados foi
utilizado o Índice de Massa Corpórea (IMC), idade e sexo. Resultados: Magreza acentuada 2,07%; Magreza 2.67%;
Eutrofia 59.72%; Risco de sobrepeso 21.59%; Sobrepeso 9.13%; Obesidade 4.81%. 13.689 crianças. Apesar da
grande maioria das crianças estão enquadradas como eutróficas, ou seja, uma boa qualidade nutricional. Chama
a atenção, o marcante aumento na prevalência de obesidade, consolidando-se como o agravo nutricional mais
importante, sendo associado a uma alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e
doenças cardiovasculares. Alterações no estilo de vida, como a má-alimentação e redução no gasto calórico
diário são os principais fatores que explicam o crescimento da obesidade. Conclusões: O aumento da prevalência
de sobrepeso e obesidade no Brasil é relevante, e o quadro epidemiológico nutricional necessita de estratégias
de saúde pública, capazes de modificar padrões de comportamento alimentar e da atividade física.
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REDE DE ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO VIVENDO EM SITUAÇÃO PRISIONAL: O PAPEL DA ENFERMAGEM
1Amuzza Aylla Pereira dos Santos , 2Jessica de Melo Albuquerque , 3Karlayne Reynaux Vieira de Oliveira , 4Marianny Medeiros de

Moraes , 5Barbara Maria Gomes de Assunção , 6Deborah Moura Novaes Acioli

Resumo 77

Introdução: assistência à criança em todos os setores da saúde é responsabilidade do serviço no qual a criança
está vinculada. Objetivo: descrever a articulação da rede de atendimento a um recém-nascido (RN) vivendo em
situação prisional, com foco na assistência/atuação da enfermagem. Metodologia: estudo qualitativo, descritivo,
realizado em um presidio feminino do estado de Alagoas, no atendimento a um RN com suspeita de microcefalia.
Resultados: durante a consulta de puericultura, a enfermeira percebeu alterações no perímetro cefálico, além de
padrões respiratórios alterados do RN. Entretanto, o encaminhamento para atendimento com um pediatra não é
possível dentro do próprio presídio, devido a sua inexistência. Assim, foi feita a articulação com o Hospital de
referência para atendimentos a criança com suspeita de microcefalia. O RN foi encaminhando para hospital para
realização dos procedimentos necessários a confirmação do diagnóstico e tratamento oportuno, além do
acompanhamento e cuidados da enfermagem no presídio. Conclusão: a articulação de uma rede de atendimento é
necessária para a efetiva e regular atenção a saúde de pessoas vivendo em privação de liberdade. As condições
de saúde dentro do presidio não permitem o atendimento a casos de emergência, sendo necessária uma
articulação externa. A atuação do profissional de enfermagem como identificador de agravos e articulador da rede
é essencial para a agilidade e concretização do processo.
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ASSISTÊNCIA PRESTADA NO CICLO GRAVÍDICO PUERPERAL A MULHERES EM SITUAÇÃO PRISIONAL
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Resumo 78

INTRODUÇÃO: A população carcerária é considerada um grupo vulnerável, o cuidado com a saúde materna e
infantil deveria ser prioridade, uma vez que pode estar sujeita a falta de assistência adequada, condição que
influenciará diretamente no desenvolvimento e resultado da gestação. OBJETIVO: Descrever a experiência de
acadêmicas de enfermagem quanto à assistência prestada à mulheres no ciclo gravídico-puerperal no sistema
prisional. METODOLOGIA: Estudo qualitativo, descritivo, realizado em um presidio feminino do estado de Alagoas
por acadêmicas de Enfermagem. RESULTADOS: No acompanhamento à mulher no ciclo gravídico puerperal no
sistema prisional é realizado consultas de enfermagem preconizadas ao pré-natal, efetivação e solicitação de
exames e imunizações dentro do presídio. As gestantes, puérperas e os recém-nascidos são acolhidos em área
específica da penitenciária onde recebem os cuidados básicos e as mães passam por orientações sobre o
aleitamento materno. A equipe se depara com inúmeras dificuldades para melhor ofertar o cuidado, além da
estrutura no sistema prisional para atender as especificidades das gestantes, as situações de emergência e
outros problemas que o enfermeiro enfrenta acabam agravando a condição destas mulheres no sistema prisional,
colocando em risco a vida do binômio. CONCLUSÃO: A saúde em presídios brasileiros ainda é muito deficiente,
no entanto apesar das limitações, a Enfermagem através de ações de humanização vem ultrapassando barreiras e
tentando minimizar os danos que as experiências vivenciadas no ambiente prisional e suas carências possam
provocar na vida dessas mulheres e seus filhos.
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Resumo 79

Introdução: A puericultura é assistência à criança em todos os níveis tanto fisiológicos quanto psicológicos
desde o período da gestação à puberdade sendo um conjunto de noções e técnicas voltados ao cuidado e
atenção ao desenvolvimento do indivíduo. Nos serviços de atenção básica, os profissionais que realizam o pré-
natal frequentemente são os que seguirão acompanhando a família durante a puericultura da criança. Sendo
assim, o vínculo entre a equipe de saúde e a família do recém-nascido para o acompanhamento da criança deve
preferencialmente se iniciar pelo menos desde o pré-natal (BRASIL, 2012). Objetivos: Analisar o comportamento
de consultas de puericultura em Alagoas no período de janeiro de 2008 a 2016. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo com abordagem quantitativa das consultas de puericultura em Alagoas no período de janeiro de
2008 a 2016, realizado com dados secundários, oriundos do DATASUS, analisados através da realização da
frequência absoluta. Resultados: No período estudado, o total de consultas de puericultura foi de 29.877, sendo o
ano de 2016 que apresentou o maior número de consultas (22,39%). Em sua maioria, essas foram realizadas por
enfermeiros 57,79% na atenção básica da rede de assistência do SUS enquanto que as consultas realizadas por
Médicos foi de 42,21%. Conclusões: A puericultura por ser um prática de grande importância no
acompanhamento do desenvolvimento infantil, precisa ser incentivada a todos os profissionais e familiares
envolvidos, para que a assistência seja efetiva.
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OFICINA DE CIDADANIA COM ADOLESCENTES DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-
JUVENIL: UM RELATO DE EXPERIENCIA.
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Resumo 80

Introdução: O exercício da cidadania é fundamental para qualquer tomada de decisão, inclusive em questões
políticas que exige dos jovens posicionamentos historicamente mais reflexivos e participativos no Brasil.
Entretanto, este público apresenta insatisfação à política atual, o que resulta para alguns, desinteresse na escolha
de seus representantes políticos, enquanto para outros a possibilidade de melhores condições de vida estão
atrelados ao exercício de sua cidadania, acreditando que sua participação na política ainda pode fazer a
diferença1. Objetivo: Relatar experiência de graduandos de enfermagem durante uma oficina de cidadania sobre
eleições 2016 em um Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi). Metodologia: Relato de experiência
ocorrido no período de outubro de 2016, durante a prática supervisionada da disciplina de Saúde Mental em um
Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil de Alagoas, ao facilitar um grupo de adolescentes em uma oficina
baseada na técnica pinchoniana2 que abordou a importância dos jovens conhecerem e se envolverem com
questões políticas durante o processo eleitoral no país. Resultados: Os adolescentes expressaram pouco
interesse pelo tema, uma ideia negativa sobre os políticos e desvalorização do voto. A despeito deste ocorrido, o
grupo de acadêmicos pôde contribuir informando-os com um momento expositivo sobre o processo eleitoral e
sua importância, e em seguida realizou-se uma dinâmica simulatória de eleição em que dois voluntários criaram
seu próprio candidato e foram submetidos a votação, a fim de sensibilizá-los para a importância do exercício da
cidadania. Conclusão: A experiência de facilitar uma oficina sobre esta temática oportunizou aos acadêmicos
habilidades técnicas e sensibilidade para trabalhar educação em saúde e o exercício da cidadania através de
grupos operativos2 de forma criativa com foco em um resultado, a fim de provocar mudanças interiores na
percepção de mundo dos adolescentes estimulando-os a exercerem autonomia na futura escolha de seus
representantes.
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Resumo 81

INTRODUÇÃO: Síndrome de Evans (SE) é uma patologia rara caracterizada pelos quadros de anemia hemolítica
autoimune e trombocitopenia imune, sem associação a outra doença de base, apresentando curso clínico crônico
com períodos de remissão e recidiva por mostrar-se, muitas vezes, refratária à terapêutica e resistente a
corticosteroides e imunoglobulinas, o que conduz a intervenções mais agressivas com imunossupressores¹.
Ainda não há etiologia definida, porém associa-se o quadro de SE a uma variedade de alterações imunológicas e
apresenta alta taxa de morbimortalidade devido complicações da doença como, hemorragia, choque
hipovolêmico e infecção². OBJETIVO: Relatar os cuidados de enfermagem a um paciente com SE internado na
Unidade Pediátrica de um Hospital Universitário, em 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência
da assistência de enfermagem realizada por estudantes de graduação em enfermagem a um paciente com
Síndrome de Evans, durante as atividades práticas da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente da
Universidade Federal de Alagoas. RESULTADOS: Realizou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) com a coleta de dados e elaboração de diagnósticos de enfermagem, identificando a habilidade para
comunicação prejudicada e a ansiedade atual. A partir disso elaboraram-se os cuidados de enfermagem como:
estabelecer vínculo com criança, utilizar de desenhos e distrações para reduzir ansiedade, explicar quadro de
saúde para criança, explicar procedimentos antes de realizá-los e avaliar o vínculo com acompanhante.
CONCLUSÃO: Essa experiência proporcionou o amadurecimento para lidar com o sofrimento do paciente e
pensar em novas alternativas para o cuidado com o mesmo. Além disso, o aprimoramento e a atualização dos
conhecimentos de enfermagem, despertando raciocínio clínico e visão crítica sobre o assunto. Os cuidados de
enfermagem ao paciente com SE necessitam de um olhar diferenciado, visto que se trata de uma patologia rara e
com complicações que podem ser fatais, sendo indispensável à assistência multiprofissional.
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Resumo 82

Introdução: Os cuidados realizados pela equipe de enfermagem devem ser pautados pela humanização da
assistência. No Brasil, as políticas e programas de saúde que abordam os cuidados à criança e à sua família,
buscam por um novo paradigma de cuidado diferenciando-se do modelo tecnocrático e biomédico. Objetivos:
Conhecer as ações dos profissionais de enfermagem frente ao recém-nascido em uso de CPAP visando à
humanização da assistência. Metodologia: Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 30 profissionais da
equipe de enfermagem de um hospital escola de Maceió/Alagoas, realizado no período de Agosto de 2016 a
Janeiro de 2017. A coleta de dados ocorreu após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o protocolo
de número 1.685.464. Resultados: Os profissionais relataram a empatia, como um sentimento importante ante o
cuidado ao recém-nascido (RN) e a sua família. Sendo este sentimento relatado como algo que deve permear
todas as ações de enfermagem realizadas com o RN. O manejo da dor neonatal também foi citado, como também
os métodos não farmacológicos para alívio da dor nos RN em uso de Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas
(CPAP). Assim como, o manuseio mínimo do RN evitando assim o excesso de manipulação buscando diminuir o
estresse dos RN. A importância do papel do profissional no auxílio ao estabelecimento do vínculo entre o RN e a
família frente à hospitalização e a terapêuticas que possam dificultar esse estabelecimento também foi um ponto
citado pelos profissionais. Conclusões: O cuidado ao RN internado em uma unidade de cuidados intensivos e que
faz uso de CPAP deve ir muito além de conhecimentos técnicos e práticos. O profissional envolvido nesse
cuidado deve buscar pautar sua assistência de forma humanizada, com empatia e buscando fortalecer o vínculo
entre os membros dessa família que passa pelo nascimento prematuro e a hospitalização.
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Resumo 83

Objetivo: Refletir acerca do parto normal, destacando os aspectos positivos, negativos e indicações, com intuito
de estimular pesquisas críticas posteriores. Metodologia: Na busca em afirmar a relevância desse estudo
realizou-se uma revisão integrativa da literatura. Para a busca dos artigos foram utilizadas três palavras chaves
indexadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e na Medical Subject Headings (MeSH). Os descritores
na língua portuguesa foram: “parto normal”, “satisfação do paciente” e “risco”; na língua espanhola: “parto
normal”, “Satisfacción del Paciente” e “Riesgo”; na língua inglesa: “Natural Childbirth”, “Patient Satisfaction” e
“Risk”. Em cada base foram feitos cruzamentos de descritores nos três idiomas, aos pares e com todos juntos
utilizando o operador boleano AND. Resultados: Foram selecionados 10 artigos para leitura dos resumos e oito
para leitura na íntegra publicados entre os anos de 2003 e 2016, utilizando três bases de dados: Medline, Lilacs e
Ibecs. Finalmente, foram selecionados artigos capazes de responder à pergunta norteadora da revisão: "Quais os
aspectos positivos e negativos do parto normal?”. Após seleção dos artigos, foi constado que o parto normal,
quando escolhido de modo eficaz, possibilita benefícios, dentre eles o baixo custo e risco com infecções,
redução da internação e rápida recuperação da gestante. Assim sendo, as orientações quanto às indicações do
parto normal devem ser repassadas a partir do planejamento entre gestante e equipe de saúde a fim de garantir
segurança para mãe e neonato. É importante salientar a existência de riscos e aspectos negativos inerentes ao
parto normal, tais como dor e complicações pélvicas, de modo que a gestante saiba as repercussões futuras.
Conclusão: Os resultados acerca do parto normal reafirmam a importância do tipo de parto e particularidades,
marcando sua necessidade, com diferentes percepções e opiniões sobre a via normal, devendo ser respeitadas
individualmente.
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Resumo 84

Introdução: O aleitamento materno pode apresentar algumas dificuldades, e principalmente em se tratando do
aleitamento do Recém-nascido de risco que está passando pelo processo de internação na Unidade de Internação
Intensiva Neonatal e em outros seguimentos. Objetivo: Identificar as principais dificuldades no aleitamento
materno do Recém-nascido pré-termo (RNPT) no processo de internação. Metodologia: Revisão de literatura nos
bancos de dados Scielo, Lilacs e Medline, pesquisa realizada em agosto de 2017. Selecionados cinco artigos dos
últimos cinco anos. Resultados: O estudo identificou como principais dificuldades a imaturidade anatômica e
fisiológica dos prematuros que proporciona um controle ineficaz da sucção, deglutição e respiração, fato que
pode adiar ou impossibilitar a amamentação ao seio da mãe. Além disso, a sonolência presente do RNPT no início
da mamada, reflexo de busca incompleto e sucção ineficiente. Há também as dificuldades encontradas pelas
mães, no que se refere à ordenha, na falta de conhecimento da técnica correta e da importância do aleitamento
materno exclusivo. Sem falar nos sentimentos de medo e ansiedade por conta do processo de internação
gerando estresse e consequentemente diminuição da produção e secreção do leite. Conclusão: Não há dúvidas
de que o aleitamento materno é importante para crescimento e desenvolvimento da criança e principalmente no
processo de recuperação e alta do RNPT. Dessa forma a mãe precisa ser estimulada e assistida pela equipe de
saúde para que o aleitamento materno exclusivo desses bebês de risco seja garantido.
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Resumo 85

Introdução: O diabetes mellitus gestacional (DMG) é considerado a alteração metabólica mais incidente na
gestação, com prevalência que pode variar de 3% a 13% de acordo com a população avaliada e o critério utilizado
(SBD, 2014-2015). A assistência de enfermagem durante o pré-natal apoia-se em um cuidado individualizado e
resolutivo, com foco na atenção integral à saúde da mulher em seu ciclo gravídico. Objetivo: Identificar na
literatura a assistência de enfermagem a pacientes com DMG. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica,
utilizando-se artigos indexados nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura
Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), com os descritores controlados “Diabetes
Gestacional”, “Educação em Saúde” e “Processo de Enfermagem”. Foram incluídos os artigos publicados na
íntegra entre 2012 e 2017, open access, nos idiomas português, inglês e espanhol. Resultados: Dos onze artigos
encontrados, seis foram selecionados por abordar a assistência de enfermagem a gestante com diabetes. Entre
as ações de enfermagem relatadas, destacam-se: orientação quanto ao autocuidado; prevenção de complicações;
educação em saúde para o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis; monitorização e controle do nível
glicêmico; avaliação e vigilância dos fatores de risco. Conclusão: A assistência de enfermagem as pacientes com
DMG envolve o planejamento, execução e avaliação de cuidados centrados na gestante. Tal prática perpassa por
ações educativas que visam a promoção da saúde do binômio mãe-filho. Referências: SBD, Diabetes. Diretrizes
da Sociedade Brasileira de Diabetes. 2012. Diabetes , v. 1, 2015. TRUJILLO, Janet. Criterios diagnósticos y
efectividad de intervenciones para el manejo de diabetes gestacional. Revista Cuidarte, v. 7, n. 2, p. 1251-4, 2016.
PÉREZ MADRAZO, Karelia et al. Teoría y cuidados de enfermería. Una articulación para la seguridad de la
gestante diabética. Revista Cubana de Enfermería , v. 28, n. 3, p. 243-452, 2012.
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ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL REALIZADO POR ENFERMEIROS:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Paloma Silva Lira , 2Amanda Katarine Correia Paes Barreto

Resumo 86

O acolhimento envolve uma ação não somente física, mas também afetiva. Receber e atender os diferentes
integrantes da família do bebê internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonanatal(UTINEO) facilita a vivência
destes durante o processo de internação. Este estudo tem o objetivo de relatar a vivência de acadêmicas de
enfermagem da Universidade de Pernambuco(UPE) durante a realização do estágio em duas Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal. O estudo caracteriza-se como relato de experiência realizado no mês de maio de 2017. O
estágio curricular foi realizado como pré requisito do último período de graduação da UPE em dois Hospitais
Estaduais de grande porte de Pernambuco, situados no Recife, no período de agosto a dezembro de 2016, com
carga horária total de 560 horas. Juntas as duas unidades possuíam 24 leitos de internação. Durante o estágio as
atividades realizadas foram: acolhimento do bebê e sua família, sistematização da assistência de enfermagem,
procedimentos privativos do enfermeiro, entre outros. Através da vivência as acadêmicas observaram que o
enfermeiro é o profissional que estabelece o primeiro contato e possui o maior vínculo com a família, fornece
informações inicias, recebe/acolhe os pais na unidade, orienta as normas e as rotinas, acompanha os pais até o
local que se encontra o recém nascido para informar seu quadro clínico, esclarece procedimentos realizados e o
uso de dispositivos e equipamentos. Deste modo conclui-se que ao se estabelecer uma relação fortalecida pelo
acolhimento, é observado além de outros fatores benéficos, um melhor desenvolvimento no processo de saúde e
doença do bebê, melhora na amamentação, cuidados gerais com os bebês prestados pelos pais, trás evolução do
quadro clínico do recém nascido, e isso possibilitará que os pais vivenciem este momento com menos angustia e
sofrimento. Uma unidade receptiva favorece o estabelecimento do vínculo entre a família e o recém nascido.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
INFANTO-JUVENIL (CAPSi):RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Nobre Pires , 6Rossana Teotônio de Farias Moreira

Resumo 87

Introdução: A adolescência é o período onde vários hábitos e comportamentos são estabelecidos, incorporados e
possivelmente, transferidos à idade adulta, tornando-se mais difíceis de serem alterados.¹ Assim educação em
saúde mostra-se uma estratégia eficaz para trabalhar com adolescentes, pois visa conduzir comportamentos e
atitudes com a finalidade de promover qualidade de vida do indivíduo.² Objetivos: Relatar experiência de
estudantes de enfermagem na realização de práticas educativas com adolescentes do CAPSI com foco na
prevenção e intervenção do comportamento agressivo, no contexto de processos educacionais e familiares
inseridos no cotidiano do adolescente. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência sobre
atividade de educação em saúde realizada com adolescentes entre 12 a 16 anos no Centro de Atenção
Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) no município de Maceió. Utilizou-se como estratégia a realização de uma
dinâmica em grupo, com atividades dinâmicas direcionadas a esta população e intervenções quando necessário,
utilizando-se uma bola como ferramenta. Resultados: A participação do grupo e a interação com os adolescentes
nas dinâmicas possibilitou analisar o perfil do comportamento do grupo. Percebeu-se certa dificuldade por parte
dos adolescentes em seguir normas e limites, ratificando a necessidade de se trabalhar essa temática. Além
disso, o momento favoreceu a intervenção de comportamento agressivo evidenciado durante a
dinâmica.Conclusão: As atividades realizadas demonstraram a necessidade de educação em saúde entre os
adolescentes , sendo de fundamental importância para minimizar o comportamento violento em adolescentes em
situação de vulnerabilidade social e familiar, e servindo como ferramenta de análise do perfil do grupo com
atividades dinâmicas e realizar intervenção quando necessário e oferecer atividades direcionadas para essa
população.
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GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO (TPP) DE UM BEBÊ COM HIDROCEFALIA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA

1Priscila Sanny Costa da Silva , 2Selma Maria Pereira da Silva Accioly , 3José Leandro Ramos de Lima , 4Jaqueline Correia Santos
, 5Daniela Lessa de Carvalho Tavares , 6Maria Elisângela Torres de Lima Sanches

Resumo 88

INTRODUÇÃO: O trabalho de parto prematuro (TPP) é responsável por 75% dos nascimentos antes da 37ª semana
de gestação. Sua prevenção durante o pré-natal é poucas vezes possível, apresentando etiologia multifatorial ou
desconhecida. As dificuldades existentes para o diagnóstico inicial do TPP fazem com que não exista um
protocolo baseado em evidências¹. Enquanto a hidrocefalia é uma patologia presente na forma congênita em
3/1000 nascidos vivos, resultando no desequilíbrio entre a produção e absorção do líquido cefalorraquidiano
(LCR). Sua principal consequência clínica imediata é a hipertensão intracraniana, a qual muitas vezes exige
pronto tratamento cirúrgico². OBJETIVO: Relatar os cuidados de enfermagem a uma gestante em TPP de um bebê
com hidrocefalia na maternidade de um Hospital Universitário. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo
do tipo relato de experiência da assistência de enfermagem realizada por estudantes de graduação em
enfermagem a uma gestante em TPP de um bebê com hidrocefalia durante as atividades práticas da disciplina
Saúde da Mulher do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas. RESULTADOS: Realizou-se a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com a coleta de dados e elaboração de diagnósticos de
enfermagem, identificando os conhecimentos sobre os cuidados domiciliares comprometidos e a ansiedade
atual. A partir disso elaboraram-se os cuidados de enfermagem como: orientar quanto à hidrocefalia, esclarecer a
necessidade de parto cesáreo e internação do bebê e como agir diante as complicações. CONCLUSÃO: Através
desta experiência foi possível perceber a necessidade de aprofundamento sobre o trabalho de parto, despertando
o raciocínio clínico e visão crítica sobre o assunto. Além disso, os cuidados inerentes à hidrocefalia, visto que,
esta patologia está se tornando cada vez mais recorrente dentre os nascidos vivos devido à associação com o
Zika Vírus, sendo necessário o conhecimento científico da patologia e suas possíveis complicações visando à
assistência ao paciente.
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE UMA CRIANÇA COM
MICROCEFALIA
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Resumo 89

Objetivo: Avaliar o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança com microcefalia causada por
Zika vírus; Aplicar o Histórico de Enfermagem a fim de levantar informações sobre o paciente. Metodologia: Trata-
se de um estudo de caso, realizado no ambulatório de um Hospital público do Recife, através de uma entrevista
com a mãe da paciente estudada. Resultados: M.I.A.S., um ano e nove meses, sexo feminino. Nasceu em Outubro
de 2015 de cesariana, numa maternidade da rede privada do Recife, pesando 2,8 quilogramas, com 48 e P.C. de 28
centímetros. A genitora realizou 8 consultas Pré-natais, e a gestação durou 39 semanas. Nas Ultrassonografias
observou que a cabeça do bebê era pequena, mas só foi informada do diagnóstico ao nascimento, constatada por
sorologia, pelo Zika Vírus. M.I.A.S. apresenta atraso do desenvolvimento psicomotor, devido à microcefalia severa
desde o nascimento, desproporção craniofacial, protuberância occipital exagerada, acuidade visual baixa,
pálpebras superiores de aspecto edemaciado, microftamia, nistagmo, ptose palpebral, estrabismo convergente no
olho direito e divergente no olho esquerdo, pé torto congênito bilateral, hipertonia de membros, luxação
congênita de quadril, ausência de frênulo bucal, retrognatia, rigidez nos membros e mãos com contratura.
Manteve o controle cervical aos sete meses e sorriso social iniciou aos oito meses. Começou a fixar e
acompanhar o olhar aos dezessete meses, e faz dieta por sonda nasogástrica. Tem puberdade precoce
evidenciada pela mama esquerda com média dimensão e pelos pubianos em estágio P2. Conclusões: O perfeito
Crescimento e Desenvolvimento da criança é evidenciado pela combinação das funções cognitivas, sensitivas e
motoras. É notório um atraso neste processo na criança com microcefalia, sendo necessária uma atenção maior e
especializada de uma equipe multiprofissional no manejo da evolução de habilidades psicomotoras, sendo o
enfermeiro parte desta equipe, assistindo à criança e sua família no processo de estimulação precoce e
reabilitação da criança.
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PERFIL DOS ÓBITOS INFANTIS OCORRIDOS EM UM HOSPITAL DE GRANDE PORTE EM RECIFE-PE
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Resumo 90

OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico dos óbitos infantis ocorridos entre 2015-2017 no Hospital Otávio de
Freitas, localizado em Recife - PE. METODOLOGIA: Estudo descritivo observacional de abordagem quantitativa
realizado no serviço de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Otávio de Freitas (VEH-HOF) através da
comissão de investigação de óbitos no período de 2015 a 2017. Os dados foram obtidos através do registro de
vinte e quatro fichas de investigação de óbitos infantis ocorridos nos serviços de pediatria (emergência,
enfermarias e UTI pediátrica) do hospital. Foram analisadas as variáveis contidas na ficha como, sexo, idade,
diagnóstico de admissão, setor, tempo de internação, causas do óbito e encaminhamento a serviço de necropsia.
Os dados foram tabulados em uma planilha inserindo as informações conforme as variáveis mencionadas.
RESULTADOS: Das fichas obtidas, seis óbitos ocorreram em 2015, onze em 2016 e sete até julho de 2017. 54%
eram crianças do sexo feminino com idade média de quatro meses. Os óbitos ocorreram em maior número na UTI
pediátrica com média de duração de internamento de 11 dias. Os principais diagnósticos de admissão registrados
estiveram relacionados a choque séptico, septicemia, pneumonia e PCR respectivamente. Nas causas de óbito,
25% foram devido a choque séptico, 12% septicemia e pneumonia e 8% por broncoaspiração. Com relação ao
serviço de necropsia 75% tiveram declaração de óbito fornecida pelo médico do setor e 25% pelo Serviço de
verificação de Óbito (SVO). CONCLUSÃO: É de importância que profissionais e gestores estejam atentos aos
perfis de óbitos infantis ocorridos nos serviços para que possam direcionar e melhorar a assistência, assim como
planejar ações visando a diminuição das ocorrências registradas, atuando em fatores determinantes e
condicionantes que possam qualificar a prática profissional no intuito de diminuir os casos ocorridos.
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO ALOJAMENTO CONJUNTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Resumo 91

Introdução: O Ministério de Saúde preconiza que até os seis meses de idade seja ofertado somente o leite
materno e só depois sejam introduzidos outros alimentos complementares, contudo que o aleitamento perdure,
no mínimo, até os dois anos de idade. O enfermeiro por meio da sua aproximação com a mãe e familiares pode
incentivá-los, sensibiliza-los e ensina-los à promoverem o aleitamento.¹ Nesse contexto, compreende-se a
necessidade de atividades educativas e a importância do papel da Enfermagem para esclarecer possíveis dúvidas
dos responsáveis pelo cuidado.² Objetivos: Relatar a experiência de estudantes de enfermagem na realização de
uma ação educativa acerca do aleitamento materno com as puérperas e acompanhantes do ALCON/Hospital
Universitário, a fim de esclarecer dúvidas e desmistificar conceitos que desfavorecem à amamentação,
fornecendo conhecimento sobre o tema. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de
experiência a respeito de uma ação educativa sobre a importância do aleitamento materno, realizada no
alojamento conjunto do Hospital Escola Professor Alberto Antunes (HUPAA/UFAL). Resultados: Durante a ação
realizada, foram esclarecidas diversas dúvidas dos pais e acompanhantes, no qual pode-se observar conceitos
que desfavorecem a amamentação exclusiva, como a prática comum de utilização de mamadeira e julgar que o
RN necessita de outros alimentos durante a amamentação exclusiva. Conclusão: Com isso, observamos a
eficácia da ação educativa, pois alguns mitos que desfavorecem a amamentação foram desconstruídos. Este
estudo tornou possível contribuir com a formação dos estudantes de enfermagem, demonstrando a importância
da ação educativa, contribuindo assim para melhor qualidade na assistência.
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Resumo 92

Introdução: A educação popular em saúde é um instrumento de enfrentamento de problemas de saúde e pode se
utilizar de recursos próprios da comunidade para isso1. O cravo da índia é um recurso da cultura popular com
várias aplicações, inclusive terapêutica, apresentando efeito repelente, com boa eficácia inclusive contra o Aedes

aegypti, além de boa tolerância dermatológica2. Ao considerar que não há vacina nem quimioprofilaxia como
prevenção das picadas de mosquitos para todos os casos, o uso do repelente se faz importante3. Objetivos:
Relatar experiência de graduandos de enfermagem durante atividade educativa sobre confecção de repelente
caseiro com familiares de usuários do Centro de Atenção-Psicossocial infanto-juvenil. Metodologia: a ação
educativa foi facilitada por cinco graduandas de enfermagem durante prática supervisionada da disciplina de
Saúde Mental, em novembro de 2016, e teve como meta instruir familiares de usuários acompanhados por um
Centro de Atenção-Psicossocial infanto-juvenil de Alagoas a confeccionarem um repelente caseiro como medida
de prevenção de vetores de doenças. Resultados: A interação do público favoreceu a exposição e esclarecimento
de dúvidas sobre o tema. Além de promover um espaço de troca de saberes e distração. O grupo de acadêmicos
se utilizou de um recurso acessível à comunidade, o cravo da índia, para a confecção do repelente caseiro, a fim
de sensibilizá-los da importância de adotar medidas preventivas contra vetores de doenças no âmbito do cuidado
individual, familiar e comunitário, podendo multiplicar a medida aprendida. Além disso, os acadêmicos
correlacionaram um texto reflexivo, sobre a necessidade de repelir não só vetores de doenças físicas, mas tudo
maléfico também à saúde mental. Conclusão: A experiência de realizar esta educação em saúde foi relevante aos
acadêmicos, pois demonstrou a importância de utilizar recursos acessíveis à comunidade com fins de estímulo a
prevenção de doenças e promoção à saúde física e psíquica.
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CUIDADO AMPLIADO DA REDE DE ATENÇÃO À CRIANÇA/ADOLESCENTE COM DOENÇA CRÔNICA E SUA
FAMÍLIA NO DOMICÍLIO
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Resumo 93

Identificar as demandas de cuidado da criança/adolescente com doença crônica e sua família no domicílio. Trata-
se de uma metassíntese sistematizada dos estudos orientados pela líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em
Saúde da Criança e do Adolescente, que trabalha com a temática doença crônica desde 2007. Utilizou-se como
fonte de dados o currículo lattes da pesquisadora e foram adotados os critérios de inclusão: estudos realizados
no período de 2007 a 2015, do tipo tese, dissertação ou trabalho de conclusão de curso; e que apresentassem
conteúdo relacionado à temática em estudo, resultando na seleção de 25 estudos. Evidenciou-se que a família
vivencia uma contínua busca pelo equilíbrio, decorrente da necessidade de constantes modificação e
redistribuição dos papéis diante dos percalços enfrentados que trazem impactos e exige a mobilização de
habilidades para resolução das demandas inerentes à condição crônica, a fim de conseguir adaptação bem-
sucedida. As exigências inerentes ao tratamento e acompanhamento impõem limitações para a vida social da
criança/adolescente, inclusive a escolar, que desenvolve estratégias positivas ou negativas de adaptação,
dependendo do suporte ofertado. A interação positiva com seus pares, contribui para o enfrentamento da doença
pela criança/adolescente por trazer sensação de normalidade. No domicílio, a família realiza o gerenciamento do
cuidado da criança/adolescente e com frequência recorre a rede de atenção para o acompanhamento do filho,
cujos serviços encontram-se desarticulados e desacolhedores, não conseguindo ofertar atenção condizente as
necessidades dos envolvidos na perspectiva da integralidade. Apreende-se que as necessidades abrangem
diversas dimensões de cuidado, emergindo a importância do desenvolvimento da gestão do cuidado pelos
profissionais das equipes multiprofissionais da rede em prol de um trabalho articulado, para contribuir com a
adaptação da criança/adolescente com doença crônica e sua família diante das demandas impostas pela
cronicidade e melhorar a qualidade de vida dos envolvidos.
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Resumo 94

Introdução: O diabetes mellitus neonatal é uma condição rara caracterizada por hiperglicemia, que necessita de
tratamento com insulina, diagnosticado nos primeiros meses de vida¹. Apresenta incidência estimada de 1 em
400.000 a 500.000 nascidos vivos e clinicamente pode ser classificado em transitório, quando ocorre remissão da
doença em poucos meses; ou permanente quando, como o nome indica, não ocorre remissão². Objetivos: Relatar
a experiência de acadêmicos de enfermagem na assistência a lactente com suspeita de diabetes mellitus
neonatal, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo,
do tipo relato de experiência, a respeito da vivência de acadêmicos no cuidado a uma criança com possível
diabetes neonatal durante atividades práticas de disciplina curricular obrigatória do curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Alagoas. Resultados: Realizou-se a observação clínica da criança e estabeleceu-se
diagnósticos através da Classificação Internacional de Processo de Enfermagem (CIPE)³, onde os principais
foram: Paciente com picos de hiperglicemia; Risco de desidratação presente; e Risco de desenvolvimento
prejudicado do lactente. Diante disso, foram prestados os cuidados: Verificação dos sinais vitais e da glicemia
frequentemente; Observação de sinais clínicos decorrentes da hiperglicemia; Orientações à família sobre o
estado clínico da criança e os cuidados gerais e específicos que poderiam ser realizados por eles, como cuidados
com a alimentação e ingestão hídrica; Auxílio na investigação da doença e sua forma clínica para escolha do
melhor tratamento. Conclusão: Apesar de ser uma condição rara, o diabetes mellitus neonatal pode ocasionar
graves complicações, sendo fundamental a identificação precoce da patologia e de sua forma clínica para definir
o prognóstico e instituir a terapêutica adequada. Nesse sentido, a Sistematização da Assistência de Enfermagem
contribui altamente para a investigação clínica e para realização de um cuidado integral, detalhado e organizado,
promovendo a saúde do paciente.

Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem, Diabetes Mellitus, Enfermagem Pediátrica.
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ACIDENTES NA INFÂNCIA: ESTRATEGIAS DE PREVENÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA.
1Rosiane de Souza Moura , 2Nathalia Gomes da Silva , 3Marília Gabrielle de Oliveira Nascimento , 4Vilma Maria de Santana ,

5Simone Rodrigues Pereira da Silva , 6Michelle Cardoso Lima

Resumo 95

Acidentes domésticos na infância são objeto de investigações a fim de prevenir e identificar suas particularidades
e o ambiente envolvido. Crianças têm maior vulnerabilidade para evitar o perigo. Objetivou-se promover a
reflexão dos cuidadores sobre a prevenção de acidentes domésticos e capacitá-los para prestar o primeiro
cuidado caso ocorra o acidente. Foram incluídos cuidadores de crianças até nove anos. Realizou-se palestras e
oficinas lúdicas sobre os perigos domésticos e prevenção de acidentes no domicílio em uma unidade de saúde
de Recife -PE, nos dias de atendimento à criança. O trabalho foi aprovado pelo CEP (CAAE:
45798515.7.0000.5640). A amostra foi não probabilística, por conveniência, constituída por 53 cuidadores de
menores de nove anos. 45,3% era menor de um ano; 43,4% com um a cinco anos; 83,0%, não havia frequentado a
escola; 64,2% era do gênero masculino. Em relação aos cuidadores, 66,0% tinha entre 18 e 35 anos, todos do
gênero feminino; 40,0% possuía ensino médio incompleto; 88,7% era mãe da criança e 71,7% não trabalhava.
64,2% das famílias possuía renda familiar entre um e dois salários mínimos. Em relação aos acidentes, 5,7% das
crianças sofreu mordeduras e queimaduras; 3,8% choque elétrico; 56,6% quedas por diversos motivos; 11,3%
sofreu intoxicação exógena. As ações incidiram na comunidade de forma positiva, onde os cuidadores foram
conscientizados sobre os riscos no âmbito da moradia e puderam identificar que a ocorrência de muitos
acidentes estava relacionada aos hábitos domiciliares. Muitos relataram que haviam modificado estes hábitos
para a segurança das crianças. Os profissionais de saúde também refletiram, sobre a abordagem nas consultas e
modificaram suas ações, conscientizando-os dos riscos que podem haver no domicílio, quebrando a
característica casual dos eventos, antecipando atos preventivos por meio da educação em saúde.

Palavras-chaves: ACIDENTES NA INFANCIA, CRIANÇA, ATENÇÃO BASICA, PREVENÇÃO



1- - Universidade Federal de Alagoas
 2- - Universidade Federal de Alagoas - keylanobrep@gmail.com

 3- - Universidade Federal de Alagoas - keylanobrep@gmail.com
 4- - Universidade Federal de Alagoas - keylanobrep@gmail.com
 5- - Universidade Federal de Alagoas - keylanobrep@gmail.com
 6- - Universidade Federal de Alagoas - keylanobrep@gmail.com
 

A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO CANGURU NA ASSISTÊNCIA NEONATAL HUMANIZADA.
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Resumo 96

Introdução: O método canguru é definido como um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado
humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial. De acordo com esse método, o contato pele a
pele começa com o toque, evoluindo até a posição canguru, que consiste em manter o recém nascido (RN) de
baixo peso em contato pele a pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares¹. Apresenta
diversas vantagens, dentre elas: menor tempo de internação; aumento da temperatura do corpo e estabilidade do
neonato; aumento do vínculo pai-mãe-bebê; e diminuição de infecção hospitalar; se mostrando como um método
altamente benéfico para o recém-nascido, sua família e para as próprias instituições hospitalares². Objetivos:
Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem acerca da percepção da importância do método canguru
para a humanização do cuidado neonatal. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de
experiência, a respeito da vivência de acadêmicos na Enfermaria Canguru durante atividades práticas de
disciplina curricular obrigatória do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas. Resultados: Foi
possível observar durante a assistência realizada no setor, a importância do método canguru e seus inúmeros e
reais benefícios principalmente para a evolução do recém-nascido e formação de vínculo afetivo. Também
percebeu-se que além das ações de cuidado em si, o ambiente acolhedor e a equipe de enfermagem qualificada
são fundamentais para a eficácia da humanização do cuidado baseada no método. Conclusões: A experiência na
Enfermaria Canguru foi de grande relevância para os acadêmicos, que puderam visualizar como o método
funciona na prática e prestaram cuidados ao binômio, assim como diversas orientações, realizando amplamente
as competências do enfermeiro do método canguru e contribuindo dessa forma para a assistência neonatal
integral e humanizada.

Palavras-chaves: Enfermagem Neonatal, Humanização da Assistência, Método Canguru.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES MENORES DE 5 ANOS, INTERNADOS COM SINDROME
RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DA CIDADE DO RECIFE.
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Resumo 97

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes menores de 5 anos, internados com SRAG. Objetivo
específico: Verificar a positividade das amostras coletadas. Metodologia: Estudo descritivo de abordagem
quantitativa, realizado após aprovação no Comitê de Ética. O instrumento foi um formulário com questões de
múltipla escolha preenchido com base nas variáveis das fichas de notificação de SRAG. Resultados: De Janeiro a
Maio de 2016 houveram 152 notificações realizadas no IMIP com suspeita diagnóstica de SRAG. A maior
prevalência de notificações foram do sexo masculino com (51,1%), no feminino (47,8%) com a faixa etária de 0 a
12 meses (82,2%), 24 meses a 3 anos ( 13,3%) e 4 a 5 anos(4,4%). Todos apresentaram a tríade febre, tosse e
dispneia (100%), clássica para este agravo. No entanto observamos outros sintomas tais como desconforto
respiratório (25,6%), SatO2 < 95% (17,8%), mialgia e obstrução nasal (4,4%), dor de garganta (1,1%), vômitos
(1,1%). Os vírus detectados foram influenza A subtipo H1N1 (11,1%), influenza B (1,1%), parainfluenza 3 (2,2%),
Adenovírus (2,2%) e metapnemovírus (3,3%), 6 pacientes evoluíram para óbito ( 23,7%), destes 4 com resultado
positivo para H1N1. Conclusão: A Vigilância Epidemiológica Hospitalar do IMIP é responsável por um grande
número de notificações de SRAG no estado de PE, de extrema importância para a identificação e monitoramento
dos vírus circulantes. A amostra escolhida faz parte do grupo prioritário no que diz respeito à vacinação da gripe.
Sobre os pacientes que evoluíram para óbito, estes possuíam um risco maior de desenvolverem complicações
por apresentarem comorbidades associadas.
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O ACOLHIMENTO DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA NO GRUPO CIRANDA DO CUIDADO: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Resumo 98

OBJETIVO: Relatar a importância do grupo Ciranda do Cuidado no acolhimento e assistência à família da criança
com microcefalia METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de experiência. Dados colhidos no período entre
maio e julho de 2017 durante os encontros do grupo Ciranda do Cuidado que acontecem uma vez ao mês desde
abril de 2016 na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió - Alagoas e trazem profissionais para elucidar
dúvidas das famílias e orientar práticas para o cuidado das crianças com microcefalia. O grupo conta com a
participação de enfermeiros, psicólogos, odontólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais,
fisioterapeutas e médicos.RESULTADOS: O cuidado à Crianças com Necessidades Especiais de Saúde causa
impacto na família, pois exige desta a adoção de inúmeras medidas de readaptação às atividades do dia a dia,
cujos saberes e práticas podem não pertencer ao seu contexto de vida. Criado em abril de 2016, à partir do
aumento da demanda de mães de bebês portadores de microcefalia em busca de orientações sobre a doença, o
grupo Ciranda do Cuidado é uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Maceió, sendo organizado pela
Coordenação de Saúde da Criança, Atenção Básica e Gerência do Programa de Atenção à Pessoa com
Deficiência (GAPD). São realizadas reuniões mensais com as mães pais e avós, à fim de orientá-los sobre
cuidados, direitos, suporte médico e psicológico para lidar as crianças com microcefalia, estimulando o
desenvolvimento e promovendo melhoria da qualidade de vida dessas crianças. CONCLUSÃO: As famílias
acompanhadas pelo grupo Ciranda do Cuidado compreendem a condição dos seus filhos e netos e como melhor
assistí-los. Através do vínculo estabelecido com os profissionais envolvidos e com a identificação com casos
semelhantes, é possível apoiar e motivar as famílias à enfrentar os desafios diários no cuidado à uma com
microcefalia.
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DETERMINANTES PARA O DESMAME E A INTRODUÇÃO ALIMENTAR ANTES DOS SEIS MESES EM CRIANÇAS
DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE
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Resumo 99

O leite materno é a única fonte de alimento que deve ser oferecido a lactentes de zero à seis meses de vida.
Objetivou-se identificar os determinantes para o desmame e da introdução alimentar antes dos seis meses em
crianças do município de São Lourenço da Mata – PE. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva-
exploratória, transversal, com abordagem quantitativa. A amostra foi composta de 58 mães que atenderam os
critérios de inclusão. Os dados foram coletados nas USF de São Lourenço da Mata (PE), no período de abril a
maio de 2017, através de um questionário semi-estruturado durante as consultas de puericultura. A pesquisa
cumpriu as determinações da resolução 466/12 sob parecer 1.974.980. A idade predominante das mães foi entre
18 a 25 anos (44,83%); 39,66% se autodeclarou parda; 86,21% não trabalhava fora de casa e 56,90% possuía renda
inferior a um salário mínimo; 63,79% morava com o companheiro e com os filhos. 39,66% mães concluíram o
ensino fundamental; 86,21% não trabalhavam, e 33 (56,90%) informaram que vivem com renda menor que um
salário mínimo. 79,31% realizou pré-natal nas USF’s do município; 65,52% da amostra afirmou que recebeu
orientação durante o pré-natal, e 68,97% durante o puerpério. 51,72% fez a introdução alimentar antes do tempo
preconizado. Toda a amostra ofertou água, chás e sucos para as crianças; 82,76% fez uso de leites artificiais;
31,03% já haviam consumido pães, bolachas e biscoitos; 25,86% consumiram iogurtes e laticínios. O maior índice
de crianças desmamadas foi no primeiro trimestre de vida, e a oferta de outros alimentos foi considerada
inadequada. As mães reagiram de forma positiva quando se trata de amamentação, no entanto, não possuem
conhecimento suficiente a fim de evitar o desmame precoce. Verifica-se a necessidade de intervenção dos
profissionais de saúde de forma mais intensa desde o pré-natal, e no puerpério.
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PERFIL DA MORBIMORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL
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Resumo 100

A mortalidade infantil é considerada como umas das causas evitáveis. Tendo o Sistema Único de Saúde como elo
norteador ao combate. O presente estudo possui como objetivo realizar um levantamento do perfil dos óbitos
infantis notificados, declarados no Brasil. Com abordagem quantitativa e característica de cunho epidemiológico,
utilizaram bases de dados secundários de domínio público, originados do Sistema de Informação sobre
Mortalidade e da Declaração de Óbitos. Os dados referem aos anos de 2008 a 2016 e estruturados segundo os
critérios de um estudo observacional e retrospectivo. As análises das informações identificaram pontos de suma
importância, observando-se que ocorreram 355.971 óbitos com um decrescimento de 180,77%, tendo a região
Sudeste os maiores índices de óbitos com 126.584 (35,56%), entretanto, com um decrescimento de 1805,33%.
Dentre as causas, as evitáveis, totalizaram 243.855 (68,5%) óbitos notificados e decrescimento de 177,68%. A
redução por adequação a atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido foi à morbidade de maiores
notificações, com 198.095 (81,23%) e decrescimento de 181,86%. Desta, 94.431 (47,67%) e decrescimento de
181,86%, associado aos óbitos ocorridos na gestação. Refuta-se a necessidade de se avaliar as Políticas Públicas
em saúde que fortaleça uma atenção mais ampla a atenção materno-infantil. Sugere-se fortemente uma
distribuição equitativa dos gastos, levando-se em conta um maior investimento nas unidades hospitalares no
Brasil, de maneira a fortalecer a estrutura geral do tratamento materno-infantil, aumentar o número de
diagnósticos precoces, reduzirem as taxas de morbimortalidade e dos custos indiretos associados ao tratamento
dos pacientes, reduzindo o quantitativo de óbitos infantis.
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FATORES QUE PREDISPÕE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
1CLAUDIA ROBERTA VASCONCELOS DE LIMA , 2Geovany Antonio Alves da silva

Resumo 101

Introdução: A depressão pós-parto (DPP) é um quadro clínico que pode surgir nas mulheres na fase puerperal,
normalmente nas quatro semanas após o parto. Estima-se que 10 a 29% das mulheres brasileiras, dependendo do
grupo social apresente a doença, que pode chegar até 60% em diferentes regiões do mundo. Objetivo: Descrever
os fatores que predispõe a depressão pós-parto. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, nas
bases de dados do LILACS e BDENF, com os descritores: Depressão pós-parto, saúde mental, risco. Após o
cruzamento de descritores, foram encontrados 68 artigos, dos quais 23 foram selecionados por atenderem aos
critérios: ser publicados em períodos nacionais, na língua portuguesa, texto completo e disponível
eletronicamente, publicados no período de 2005 à 2016. Resultados/Discussão: Os fatores de risco mais
relevantes para o surgimento da depressão pós-parto são: estresse, a baixa situação sócio econômica, o conflito
conjugal, a gravidez indesejada e o fator hormonal. Considerações Finais: A identificação dos fatores que levam o
surgimento da depressão pós-parto é importante no que tange a interação entre o binômio mãe-bebê, bem como
sua relação com o companheiro. Trata-se de uma doença silenciosa e inesperada na fase reprodutiva da mulher,
sendo necessário o apoio que circunda a unidade familiar e assistência de saúde no período pré e pós gravídico.
Descritores: Depressão pós-parto, saúde mental e risco.
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Resumo 102

Introdução: O quarto, dos dez passos para o sucesso do aleitamento materno recomendado pela Iniciativa
Hospital Amigo da Criança (IHAC) consiste em posicionar os bebês em contato pele a pele com suas mães
instantaneamente após o parto, por no mínimo uma hora. O número elevado de cesarianas, que reduz o estado de
alerta do bebê após o nascimento e a grande propagação de analgesias de parto, que ocasionam em sonolência
materna; também complicam a realização do contato precoce pele a pele mãe-filho. A enfermagem têm um papel
determinante na realização do contato precoce pele a pele. Podem estimular e facilitar o contato com a
prorrogação dos cuidados de rotina e suporte profissional.Objetivo: Relatar experiências vivenciadas por
enfermeiros residentes em neonatologia na realização do contato pele a pele precoce entre o recém-nascido e
mãe no centro cirúrgico.Metodologia:Estudo caracterizado como relato de experiência, realizado no centro
cirúrgico da Maternidade Escola Santa Monica, de alto risco, em Maceió-AL. O trabalho foi realizado entre os
meses de junho a agosto de 2017.Resultado:Observou-se que ainda é baixa a incidência de bebês que são
colocados em contato pele a pele precoce com sua mãe no momento do parto cesáreo, devido à falta de
sensibilização dos profissionais, sobre a importância do contato pele a pele, e condições maternas e neonatais
desfavoráveis. Conclusão:As evidências científicas sobre os benefícios das boas práticas na atenção ao RN em
sala de parto existem e precisam ser consideradas. Apesar das evidencias observadas e de seus benefícios,
ainda é deficiente o número de profissionais que a realizam contato precoce pele a pele, isto demonstra um
distanciamento entre o modelo proposto e as práticas atuais consolidadas no cotidiano dos profissionais de
saúde. A capacitação e educação continua dos profissionais de enfermagem. Descritores: Centro cirúrgico;
Cesárea; Enfermagem; Neonatologia.
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CONTRIBUIÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DE ENFERMEIROS SOBRE A ABORDAGEM DA DOR NO CUIDADO
NEONATAL

1Andreza Maria Gomes de Araujo , 2Lilian Christianne Rodrigues Barbosa , 3Mariana Gonzaga de Souza Omena , 4Flavianne
Estrela Maia , 5Hioga Pimentel de Souza , 6Patrícia Maria da Silva Rodrigues

Resumo 103

Introdução: A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano
tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal dano¹. É percebida como uma experiência que se
caracteriza pela complexidade, subjetividade e multidimensionalidade e pode manifestar-se por meio de sinais
corporais e fisiológicos de cada ser humano. Estudos recentes mostram que 75% dos impulsos noceptivos são
carreados por meio de fibras periféricas não mielinizadas e que o RN apresenta todos os componentes
anatômicos, funcionais e neuroquímicos necessários para a recepção e transmissão do estímulo doloroso.
Pesquisas clínicas têm contribuído para o entendimento da ocorrência do fenômeno doloroso em RN, bem como
para a conscientização dos profissionais com relação à dor sua prevenção ou tratamento neste segmento
populacional. Objetivo: investigar as contribuições de estudos sobre a dor em recém-nascidos pelo enfermeiro,
devido à proximidade com o bebê no desempenho de suas atividades assistenciais. Método: revisão integrativa
realizada nas bases de dados da Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde e Periódicos CAPES e abrangeu publicações
do no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. Resultados: foram escolhidos 35 artigos publicados. Os
profissionais reconhecem a existência da dor no recém-nascido e utilizam alterações comportamentais e
fisiológicas para avaliá-la ainda de forma pouco sistematizada, destacando-se no manejo da dor as medidas não
farmacológicas. Conclusão: a dor neonatal vem ganhando maior visualização dentro do cenário da assistência de
enfermagem, onde as publicações de estudos realizados por enfermeiros vêm a contribuir nesse aspecto, embora
o emprego na prática ainda não seja uma realidade dominante. Descritores: Dor; Enfermagem; Recém-nascido;
Publicações Científicas e Técnicas. Referência: 1. Falcão ACMP, Sousa ALS, Stival MM, Lima LR. Abordagem
terapêutica da dor em neonatos sob cuidados intensivos: uma breve revisão. Rev enferm Cent-Oeste Min, 2012
jan/abr; 2(1):108-123. Disponível em: http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/viewFile/130/261
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TESTE DO PEZINHO: CONHECIMENTO DE MÃES GESTANTES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB
1Mariana Carolini Oliveira Faustino , 2Kaili da Silva Medeiros , 3Maria Aline Alves Mariano , 4Gracyelle Elizabete dos Santos ,

5Mayra Rosceli Ferreira Nascimento Lima , 6Analucia de Lucena Torres

Resumo 104

TESTE DO PEZINHO: CONHECIMENTO DE MÃES GESTANTES DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB
INTRODUÇÃO: O “teste do pezinho”, nome dado ao programa nacional de triagem neonatal: é um exame
realizado em recém-nascidos entre o 3° e o 7° dia de vida, com a finalidade de diagnosticar doenças como
hipotireoidismo congênito, fibrose cística e hemoglobinopatias incluindo a anemia falciforme, que se não tratadas
a tempo podem causar sérios danos na vida de uma criança. Consiste em coletar algumas gotinhas de sangue do
calcanhar do bebê e enviá-la a um laboratório para análise. OBJETIVO: Identificar o conhecimento de mães
gestantes do município de João Pessoa acerca do teste do pezinho. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
exploratório, com abordagem quantitativa que contou com a participação de oito gestantes em uma unidade
básica de saúde da família. O instrumento para coleta de dados utilizada foi à entrevista. RESULTADOS: De
acordo com os dados coletados, percebeu-se que apesar de 100% das mães já terem ouvido falar em teste do
pezinho, 25% tinham conhecimento em que consiste o exame e apenas 12,5% sabiam a importância da sua
realização. CONCLUSÃO: Com tudo isso, concluiu-se que há pouca ou a inexistência da divulgação do teste do
pezinho por parte dos profissionais, podendo, assim dificultar a efetivação do programa, já que sem
conhecimento as futuras mães não dão importância ao mesmo. DESCRITORES: pezinho; mães; gestantes.
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MORBIDADE DE INTERNAÇÕES DEVIDO NEOPLASIAS DE OLHOS E ANEXOS EM CRIANÇAS EM RECIFE ENTRE
OS ANOS DE 2012 A 2016

1Raniele Oliveira Paulino , 2José Jamildo de Arruda Filho , 3Jorge Veras Filho , 4Alana Bartholo da Costa , 5Flavio Rodrigo de Sá
Cavalcanti Telles , 6Tassia Campos de Lima e Silva

Resumo 105

Objetivo: Comparar morbidades de internações por neoplasias malignas em olhos e anexos, em Recife-PE, entre
os anos de 2012 a 2016, através de pesquisa de caráter epidemiológico. Metodologia: As informações
apresentadas foram coletadas pelo DataSUS no qual foi realizado uma análise descritiva das notificações de
internamentos devido as neoplasias, com faixa etária de crianças entre 0 a 4 anos de idade. Além disso, foram
obtidos na literatura algumas informações, sendo utilizado as bases de dados Scielo e Pubmed. Resultados:
Após análise de dados, foram identificados 138 casos notificados nos últimos 5 anos na cidade do Recife-Pe.
Sendo distribuído da seguinte forma: Em 2012 (26 internamentos), 2013 (24 internamentos), 2014 (58
internamentos), 2015 (17 internamentos) e em 2016 (10 internamentos). Comparando-se com outras neoplasias
notificadas é evidente uma baixa incidência, no entanto, é importante enfatizar que as neoplasias oculares ainda
apresentam índices preocupantes e não devem ser negligenciadas. A diminuição de internamentos por
neoplasias malignas dos olhos e anexos está relacionada com a maior adesão da população ao teste do olhinho.
Assim sendo, a realização deste teste possibilita a prevenção de até 72% da cegueira infantil e a detecção
precoce de patologias tais como o retinoblastoma que ocorre com maior frequência na infância, além de outras
doenças graves. Conclusão: Portanto, é de extrema importância a orientação das mães desde o pré-natal sobre o
teste do olhinho com o propósito de se detectar precocemente doenças deste caráter ou tratamento precoce caso
seja detectado.
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IMPORTÂNCIA DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA PARA O SUCESSO DA
AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA: ESTUDO DE CASO

1Claudia Bezerra de Castro , 2ISABEL LOPES PEREIRA DA SILVA AMARAL , 3VIVIANE MARIA PEREIRA DE CARVALHO
MAGALHÃES , 4PATRICIA REJANE RIBEIRO BISPO

Resumo 106

Introdução: O leite materno garante à criança nutrição necessária até o sexto mês de vida, promove interação
entre mãe e filho, além de diminuir os riscos de doenças. (BRASIL, 2015). Objetivo: Avaliar o impacto das
intervenções de enfermagem, durante a consulta de puericultura, na amamentação exclusiva. Metodologia:
Estudo de caso clínico, exploratório-descritivo, utilizando prontuário como fonte de dados. Desenvolvido no
Ambulatório de Enfermagem em Puericultura da FACHO em julho de 2017. Resultados: Z.F.F.B.A. nasceu com
peso insuficiente (2,700kg) e pré-termo (35 semanas e 4 dias). Na primeira consulta de puericultura, com 12 dias
de vida, a alteração apresentada ao exame físico foi emagrecimento e perda de peso acentuada (600g),
correspondendo a uma perda de 22,2%. Ao exame, identificou-se que a lactante apresentava mamilo invertido,
dificultando a amamentação e foi feito o Diagnóstico de Enfermagem: Amamentação ineficaz relacionada à
anomalia mamária, evidenciada por perda de peso do recém-nascido. As condutas de enfermagem que foram
traçadas: fornecer orientações sobre pega e posição correta; esvaziar as mamas durante as mamadas; oferecer
leite materno sob livre demanda e com exclusividade até o sexto mês e orientar sobre alimentação da nutriz,
inclusive acrescentar uma colher de óleo vegetal cru nas principais refeições. Na segunda consulta a mãe não
referiu queixas, entretanto, o peso do bebê continuava baixo para a idade. Foram mantidas as orientações. A
partir do segundo mês de vida, o ganho ponderal apresentou-se satisfatório (GP= 34,5), o lactente atingiu o peso
adequado para a idade e se manteve até o sexto mês com a amamentação exclusiva, alcançando os escores de
normalidade na curva de Peso x Idade. Conclusão: Conclui-se que as ações educativas e intervenções realizadas
pelo enfermeiro na consulta de puericultura são fundamentais para o sucesso da amamentação exclusiva,
visando o adequado crescimento e desenvolvimento da criança.
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Importância do Pré-Natal em uma Unidade Básica de Saúde da Família.
1Eliana Lessa Cordeiro , 2Tânia Maria Silva , 3Rute Martins Licar Moreno , 4Luana Joicy Lira Santos

Resumo 107

O pré-natal deve ser realizado durante todo processo gestacional, onde este prever ações voltadas para binômio
mãe filho, visando sobre tudo à redução dos riscos que levam a mortalidade materno fetal. Dentro deste contexto
objetivo deste estudo foi verificar o significado do pré-natal na visão das gestantes, caracterizar o perfil
socioeconômico e verificar as ações em saúde realizadas pelos enfermeiros no pré natal. Trata se de um estudo
de campo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 21 gestantes atendidas em uma Unidade Básica
de Saúde da Família da cidade do Recife/PE. As gestantes que participaram do estudo foram as que assinaram o
TCLE- Termo de Consentimento Livre Esclarecido, e realizaram as consultas de pré-natal. Foram excluídas, as
com idade menor de 18 anos, não participaram efetivamente das consultas de pré-natal e as que se recusaram a
assinar o TCLE. Os dados foram coletados por meio da aplicação individual de um questionário com 18 questões
de múltipla escolhas no local. O estudo foi iniciado após a aprovação do Comitê de Ética com CAAE:
65102217.3.0000.5289 de acordo com aspectos éticos da resolução 466/12 CNS. Foi realizada análise estatística
de tabulações, utilizando software como SPSS® Excel versão 21.0. Os resultados evidenciaram que as gestantes
reconheceram a importância da realização do pré-natal, porém as ações educativas não tem sido efetivas no
propósito de reforçar o esclarecimento sobre o pré-natal e a importância do cumprimento dos cronogramas de
consultas.

Palavras-chaves: Pré-Natal , Gestante, Assistência de Enfermagem
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA COM SÍNDROME NEFRÓTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Resumo 108

OBJETIVO: Relatar os cuidados de enfermagem à uma criança com insuficiência renal crônica assistida na clínica
pediátrica de um hospital de referência do estado de Alagoas. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de
experiência da assistência de estudantes de enfermagem do 8º período da Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) realizada a um paciente com doença renal crônica, durante as atividades práticas da disciplina
Intervenção De Enfermagem No Processo Saúde-Doença da Criança e do Adolescente, no mês de maio de 2017,
em um Hospital público da cidade de Maceió-AL. RESULTADOS: Paciente de 8 anos, sexo masculino, no seu 40º
dia de internação, portador de insuficiência renal crônica secundária a síndrome nefrótica, realizando diálise
peritoneal automatizada há 5 meses e atualmente realiza hemodiálise por três vezes na semana. Com a coleta de
dados do histórico do paciente, foram realizados os seguintes diagnósticos de enfermagem segundo CIPE 2.0: 1)
Status nutricional prejudicado, 2) Risco para edema, 3) Sistema urinário prejudicado, 4) risco para mobilidade
física prejudicada, 5) Risco para infecção, 6) Mau humor presente. De acordo com os diagnósticos de
enfermagem, foram realizados os seguintes cuidados de enfermagem: Avaliar aceitação da dieta (adequada para
renal crônico: hipossódica); Avaliar crescimento e desenvolvimento; Realizar balanço hídrico; Estimular
deambulação; Avaliar e controlar SSVV; Observar fixação do cateter duplo lúmen (CDL); Realizar curativo em CDL
diariamente ou sempre que necessário e avaliá-lo quanto a presença de sinais flogísticos; Administrar
medicações conforme prescrição médica; Estimular o uso da brinquedoteca; Acionar serviço de psicologia.
CONCLUSÃO: O cuidado de enfermagem à criança com doença renal crônica necessita de uma assistência
integral devido à desgastante rotina da ida à hospitais, internamentos e inúmeras intervenções realizadas, não
esquecendo da importância da família em todo esse processo. A execução da sistematização de assistência de
enfermagem pelos estudantes possibilitou o raciocínio clínico/crítico sobre a patologia.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA PRESTAÇÃO DO CUIDADO AO ADOLESCENTE QUE CONVIVE COM HIV/AIDS
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Resumo 109

Introdução: A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) na adolescência pode levar a maior
vulnerabilidade, os adolescentes podem apresentar déficits quanto ao crescimento e desenvolvimento e diversos
efeitos colaterais pelo longo uso dos medicamentos antirretrovirais. O acompanhamento de enfermagem a esses
adolescentes é de fundamental importância para atender suas demandas clínicas e psíquicas. Objetivo: Analisar
na literatura publicações relacionadas ao papel do enfermeiro na prestação do cuidado ao adolescente que
convive com o vírus do HIV. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada através de
materiais científicos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizadas para a busca dos artigos
as seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO e BDENF e os descritores: “saúde do adolescente”,
“soropositividade para hiv”, e “cuidados de enfermagem”. Na busca foram encontrados 298 artigos, dos quais
apenas 08 atenderam ao objetivo. Considerando os critérios de inclusão: texto completo disponível, artigo
original, publicação entre 2010 e 2016, disponíveis na língua portuguesa e dentro da temática sugerida na
pesquisa. Resultados: Dos artigos selecionados 50 % foram publicados no ano de 2013. Quanto ao desenho do
estudo, 37,5% de abordagem quantitativa descritiva. Em relação à temática 50% descreveram o cotidiano
terapêutico dos adolescentes acometidos pelo HIV e as dificuldades encontradas para adesão ao tratamento, 25%
demostraram a importância da abordagem do enfermeiro como gestor do cuidado e retrataram a assistência de
enfermagem como facilitadora da relação diagnostica e 25% descreveram as situações de vulnerabilidades do
adoecimento do paciente com HIV durante a adolescência. Conclusão: O tema em tela merece maior investimento
em produções cientificas por parte dos profissionais de enfermagem para melhor eficácia e eficiência das ações
elaboradas na prevenção e acompanhamento de adolescentes acometidos pelo vírus HIV visando estratégias
mais eficientes em educação em saúde e na prevenção de agravos.
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FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME E À INTRODUÇÃO PRECOCE DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
1JosivanIa Santos tavares , 2Niége Tamires Santiago de Brito , 3Altamira Pereira da Silva Reichert

Resumo 110

O estudo teve como objetivo identificar os fatores associados ao desmame e à introdução precoce da
alimentação complementar em crianças de 0 a 2 anos de idade. Trata-se de um estudo do tipo descritivo,
exploratório, de abordagem qualitativa, com mães de crianças de até 2 anos de vida em uma Unidade de Saúde da
Família no município de Recife - PE. Os dados foram coletados por meio de instrumento semiestruturado. As
entrevistas foram gravadas, transcritas, organizadas e sistematizadas em núcleos de palavras correspondentes
aos temas investigados, e analisadas segundo a técnica de análise de conteúdo. Participaram da pesquisa 19
mães com idade entre 17 e 31 anos. As complicações mamárias, pouco leite, trabalho, influências socioculturais e
falta de experiência, foram identificados como fatores que influenciaram as mães a realizar o desmame e a
introdução precoce da alimentação complementar. Conclui-se que, uma vez que o ato de amamentar é
influenciado por diversos fatores que podem resultar em seu sucesso ou fracasso, os profissionais de saúde
precisam compreender os aspectos relacionados à amamentação e estar capacitados para realizar, desde o pré-
natal, práticas educativas que incentivem o aleitamento materno.
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DIABETES MELLITUS NEONATAL: O ENFERMEIRO ATUANDO COMO EDUCADOR UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Resumo 111

Objetivo: Relatar a experiência na atuação da assistência de enfermagem ao Recém- Nascido (RN) portador de
Diabetes Mellitus (DM). Metolodologia: Relato de experiência realizado no mês de Fevereiro e Março de 2017 em
hospital na cidade do Recife durante a atuação de enfermeira residente na enfermaria de Pediatria. A lactente de 2
meses, deu entrada no serviço com história de febre há 72 horas, diarréia, vômitos e cansaço, em uso de
cefalexina há 3 dias para suposta Infecção do Trato Urinário, sem melhora do quadro. Na admissão, desidratada,
gemente, com perfusão limítrofe e pulso periférico de baixa amplitude; ausculta cardíaca fisiológica, taquipneica,
com tiragem subcostal. Na primeira gasometria, não foi possível a leitura do pH e evidenciou-se uma glicose de
541mg/dl. Posteriormente, a glicemia ferida foi de 1020 mg/dl. Em 13/02, conduzida ao tratamento de cetoacidose
diabética, evoluiu com melhora enquanto encontrava-se internada na enfermaria, fazendo uso de insulina NPH
0,18U/Kg/dia e insulina regular conforme prescrição. Recebeu alta em 03/03, contudo, em 17/03 foi readmitida
após alterações da glicemia verificada após a vacinação. Apresentava desconforto geral, febre e necessitando de
correção com insulina. Diante da apreensão da genitora e do quadro clínico da criança, foi realizada anamnese e
fornecidas orientações sobre a doença, os tipos de insulina, tempo de ação, formas de aspiração, rodízio e
técnicas de aplicação. A enfermagem foi essencial nas atividades educativas, realizando o treinamento
diariamente durante internação até a genitora se sentir segura para manusear o medicamento e realizar a diluição
de comprimidos para aspiração da dose correta a ser administrada por via oral. Conclusão: diabetes melitus
neonatal é uma doença rara, que requer um melhor conhecimento do enfermeiro, melhorando a assistência
prestada e, consequentemente, a qualidade de vida das crianças assistidas.

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus, Educação em Saúde, Enfermagem Neonatal



1-
 2- - Universidade de Pernambuco - 

 3- - 
 4- - 
 5- - Universidade Federal de Pernambuco - 

 

RESSIGNIFICANDO O CONCEITO DE ADOLESCÊNCIA: UMA AÇÃO EDUCATIVA COM JOVENS ESCOLARES*
1Waldemar Brandão Neto , 2Renata Ribeiro Torres do Amorim , 3Catharina Ohany da Silva , 4Jael Maria de Aquino , 5Estela Maria

Leite Meirelles Monteiro

Resumo 112

Introdução: No contexto atual das políticas públicas, discute-se a necessidade de um olhar sensível para o
público adolescente e de jovens, mediante inclusão deste grupo, nas propostas de atenção à saúde, pois mesmo
se constituindo enquanto sujeitos vulneráveis, estes são também potencialmente capazes de elaborar e
ressignificar situações de proteção. Objetivo: Desvelar o conceito de adolescência, em contextos de
vulnerabilidades, na visão de jovens escolares. Metodologia: Participatory Action Research (PAR), abordagem
qualitativa, onde participaram 11 adolescentes de uma escola pública da cidade do Recife-PE, Brasil. Os dados
foram coletados por meio dos Círculos de Cultura de Paulo Freire, e envolveu: a observação participante com
registro em diário de campo, a técnica de desenho livre e música. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP/UPE), com protocolo de nº 076/11. Resultados e discussão: Os participantes optaram pela escolha
do rap como forma de problematizar a realidade, e assim situar como é vivenciar a adolescência. Os adolescentes
assumiram posições críticas no desvelamento dos fatores de vulnerabilidade que circundam a fase adolescente,
e demonstraram que a compreensão da adolescência deve ser encarada como uma fase de busca de soluções
para questões socialmente e um caminho oportuno para a conquista da cidadania. Portanto, o estímulo ao
protagonismo juvenil deve ser uma estratégia valorizada para enfrentamento das questões de vulnerabilidade.
Conclusão: A oportunidade dos adolescentes revelarem e discutirem a forma como vivenciam e lidam com a
realidade social, proporciona um caminho favorável ao desenvolvimento da sua autonomia, bem como o
(re)direcionamento das políticas públicas numa perspectiva de atenção integral à saúde.
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MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA O ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO E PARTO: OPINIÃO DAS
PUÉRPERAS

1Mirthis Cordeiro Ferreira , 2Iris Nayara da Conceição Souza Interaminense , 3Wályssa Cheiza Fernandes Santos , 4Muanna
Jéssica Batista Ludgério

Resumo 113

Objetivo: investigar a opinião das puérperas quanto aos métodos não farmacológicos utilizados para o alívio da
dor durante o trabalho de parto e parto em um hospital público em Recife - PE. Método: estudo descritivo,
exploratório com abordagem qualitativa, desenvolvido no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando
Figueira – IMIP, por meio de entrevista guiada por um questionário semiestruturado. A população estudada foram
as puérperas que haviam parido no setor de pré-parto, parto e puerpério (PPP), sendo incluídas aquelas que
tinham mais de 18 anos e que foram submetidas a algum método não farmacológico de alívio da dor durante o
trabalho de parto e parto, a amostra foi composta por oito puérperas. Os discursos gerados foram analisados de
acordo com a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. Resultados: A análise compreensiva das
entrevistas permitiu identificar na fala das entrevistadas as seguintes categorias: impressões sobre os métodos
não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto; preferências pelos métodos não farmacológicos de
alívio da dor e importância da equipe de saúde no alívio da dor. Os métodos não farmacológicos foram
evidenciados como sendo eficientes no alívio da dor no trabalho de parto e parto, sendo um fator contribuinte
para a vivência positiva da parturição. Atribuíram-se a estes métodos sentimentos como alívio e bem-estar. Os
métodos não farmacológicos considerados eficazes no alivio da dor foram a massagem, deambulação, exercícios
com a bola suíça, adoção de posições verticalizadas, exercícios respiratórios, banho de chuveiro e
musicoterapia. O comportamento dos profissionais da saúde foi mencionado como importante fator influenciador
no alívio da dor. Conclusões: O estudo mostrou aceitação positiva dos métodos não farmacológicos por parte da
maioria das participantes, sendo sua efetividade evidenciada através dos relatos. Destaca-se a relevância da
realização de outros estudos que abordem esta temática.
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REPERCUSSÃO DA ESTOMIA NA SEXUALIDADE DE ESTOMIZADAS À LUZ DA TEORIA DA ADAPTAÇÃO DE ROY
1Mirthis Cordeiro Ferreira , 2Muanna Jéssica Batista Ludgério , 3Tatiane Gomes Guedes , 4Francisca Márcia Pereira Linhares

Resumo 114

Objetivo: conhecer a repercussão da estomia na sexualidade de mulheres estomizadas à luz da teoria da
Adaptação de Roy. Método: estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, desenvolvido por meio de
entrevistas semiestruturadas com 12 mulheres estomizadas cadastradas no Programa de Assistência ao
Ostomizado, localizado na cidade do Recife-PE. Foram incluídas mulheres estomizadas com idade entre 18 e 59
anos, residentes em Recife-PE e região metropolitana e que aceitaram participar da pesquisa. As entrevistas
foram gravadas e transcritas para posterior análise de conteúdo conforme a técnica de análise de conteúdo de
Bardin. Resultados: A análise compreensiva das entrevistas permitiu identificar na fala das entrevistadas quatro
categorias: Diminuição da libido, Dispareunia, Alteração na rotina sexual e Imagem corporal afetada. Ao analisar
tais categorias à luz da Teoria de Roy foi possível identificar três dos quatro modos adaptativos propostos pela
mesma, são eles: modo fisiológico, autoconceito e interdependência. A confecção de uma estomia pode trazer
dificuldades no que diz respeito ao enfrentamento desta nova condição, resultando em impacto negativo na
vivência da sexualidade. Observa-se que a maioria das mulheres apresentou respostas ineficazes frente ao
estímulo da confecção do estoma, tais respostas ineficazes se constituíram em retroalimentação para o sistema,
resultando em resposta adaptativas, como o uso de géis lubrificantes e reposição hormonal devidamente
prescritos, ressignificação do sexo, mudança na forma de contato sexual e autoimagem positiva. Para atingir
estas respostas adaptativas, as mulheres estomizadas lançaram mão dos modos adaptativos fisiológico,
autoconceito e interdependência. Conclusões: as mudanças fisiológicas e psicossociais demandadas pela
estomia podem acarretar impacto substancial na vida sexual das estomizadas. Percebe-se, portanto a
necessidade do enfermeiro e demais profissionais abordarem tais questões durante a assistência prestada, de
forma a implementar ações que transcendam às questões biológicas. Sendo a Teoria da Adaptação de Roy
importante instrumento para esta prática da enfermagem.
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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS NO CAPS INFANTO-JUVENIL DA CIDADE DE MACEIÓ-
AL

1Marina Bina Omena Farias , 2Yanna Cristina Moraes Lira Nascimento , 3Camila Moureira Costa Silva , 4Marília Vieira Cavalcante ,
5Larissa Morais Teixeira

Resumo 115

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) configura-se como um dispositivo de saude
comunitario que assiste crianças e adolescentes em seu estado mental. Trata-se de um relato de experiência que
tem por objetivo descrever as vivências de estudantes de enfermagem da Universidade Federal de Alagoas
durante estágio curricular em um CAPSi do município de Maceió no período de abril a junho de 2017. Durante o
estagio as estudantes facilitaram 10 oficinas terapêuticas com crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em
acompanhamento no CAPSi, bem como oficinas de geração de renda para seus pais que foram instrumentos
fundamentais para a construção de vínculo. A proposta de atividade era planejada pelas alunas de acordo com as
principais necessidades do grupo ao qual estavam inseridas, após avaliação da coordenadora do estágio e da
equipe, era feita a implementação da atividade. Tratavam-se de atividades lúdicas, manuais e cognitivas com
abordagens terapêuticas comportamentais especificas que estimulavam a expressão de sentimentos, o
autoconhecimento e a convivência social. Além disso, foi realizada a consulta de enfermagem e o exame físico e
mental para a construção do Projeto Terapêutico Singular de um usuário. Conclui-se que o contato e a criação de
um vínculo com os usuários e mães e o acolhimento da equipe contribuíram para que as atividades alcançassem
o objetivo planejado, além de promover a construção e consolidação de novos aprendizados para as estudantes
através de uma visão diferenciada de cada ser. Também foi possível observar a necessidade de uma maior
comunicação entre a equipe. Sendo assim é possível afirmar a importância do enfermeiro nos centros de atenção
psicossocial, como um profissional em potencial para promover a interação entre a equipe, família e usuários e
assim contribuir para a melhoria da qualidade da assistência.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VISITA DOMICILIAR E ATENÇÃO À SAÚDE DA ADOLESCENTE GESTANTE
1MARIANA RAYANE EMIDIO BEZERRA , 2PAULA DANIELLA DE ABREU , 3Firley Poliana da Silva Lúcio , 4Eliane Maria Ribeiro

de Vasconcelos , 5Ednaldo Cavalcante de Araújo , 6Valdenice Aparecida de Menezes

Resumo 116

Objetivos: descrever visita domiciliar e atenção integral à saúde fornecida à adolescente gestante em aula prática
da disciplina de enfermagem na saúde da criança, adolescente, e família na atenção básica. Metodologia: trata-se
de um relato de experiência que versa sobre uma visita domiciliar realizada em maio de 2017 a uma adolescente
gestante acompanhada por profissionais de saúde de uma Estratégia de Saúde da Família localizada em Recife –
PE. A abordagem realizada por acadêmicos de graduação e pós-graduação deu-se por meio da técnica de escuta
qualificada e acolhimento. Resultados: A visita domiciliar à adolescente de 19 anos em seu terceiro trimestre de
gestação propiciou a construção de vínculo usuário-alunos de saúde como também a compreensão da realidade
no qual a usuária está inserida. O adolescente possui especificidades inerentes a essa fase marcada por
crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, novas experiências e construção de um projeto de vida. A
gravidez na adolescência é considerada um caso de saúde pública, acomete cerca de 20% das adolescentes da
América Latina que apesar de grávidas continuam com as especificidades da adolescência, tornando a gravidez
de risco. Dessa forma, necessitam de acolhimento, orientações quanto à importância da assistência pré-natal,
alterações no corpo, amamentação, importância de seguir com seu projeto de vida, além de integrar-se ao
programa de planejamento familiar após o parto. Conclusões: a prática da Enfermagem na Atenção Primária
perpassa pelo reconhecimento das necessidades biopsicossociais, em especial na gestação da adolescente, e
contribui para uma atenção integral. Essa experiência sensibiliza e conscientiza os envolvidos na ação para o
olhar direcionado às demandas dessa população.
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USO DO SULFATO DE MAGNÉSIO PARA PROTEÇÃO NEUROLÓGICA NEONATAL: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

1Flavianne Estrela maia Estrela , 2Andreza Maria Gomes de Araujo , 3Caroline Tenório Guedes de Almeida , 4Maraysa Jéssyca de
Oliveira Vieira , 5 Gizele Carollineda Silva , 6Patricia Maria da Silva Rodrigues

Resumo 117

Introdução: aprematuridade extrema acarreta maior risco de danos neurológicos irreversíveis. Em 2011, no Brasil,
o número de nascidos vivos prematuros foi de 9,8%. Estima-se uma prevalência de 2–2,5 casos/1.000 nascidos
vivos, aproximadamente 42% de todos os casos de paralisia cerebral estão associados ao nascimento pré-
termo.Estudosapontam que a administração do sulfato de magnésio (MgSO4) pré-natal possivelmente estaria
relacionada com a aceleração dos fenômenos de maturação do tecido cerebral fetal com consequente redução do
risco de comprometimento neurológico. Objetivo: analisar o conhecimento científico disponível acerca do uso do
sulfato de magnésio para neuroproteção fetal.Método:trata-se de um estudo descritivo, de revisão de literatura,
onde foram analisados livros, artigos científicos, protocolos, diretrizes e materiais afins. Resultados: os estudos
analisados revelaram um dissenso acerca dos benefícios estatisticamente significantes do uso do sulfato de
magnésio na neuroproteção fetal. Contudo, a American CollegeofObstetriciansandGynecologists (ACOG), a
Society for Maternal-Fetal Medicine,aSocietyofObstetriciansandGynaecologistsof Canadae oInstitute
ofObstetriciansandGynaecologistsofthe Royal CollegeofPhysiciansofIrelandreconheceram as evidências e
estipularam diretrizes sobre o uso do MgSO4com a finalidade neuroprotetiva. Conclusão:em linhas gerais, não há
concordância científica entre os estudos a respeito do real efeito neuroprotetor do MgSO4, mesmo diante das
diretrizes promulgadas, ainda pairam algumas indagações no tocante a ação neuroprotetoradeste fármaco, que
abarcam a eficácia do tratamento, o período especifico para se atingir o benefício máximo da terapêutica, a
dosagem efetiva e o tempo mínimo de utilização antes do parto, bem como, as repercussões a longo prazo da
adoção desta terapêutica.
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O USO DA LUDOTERAPIA E DA RISOTERAPIA COMO AUXÍLIO PARA A RECUPERAÇÃO DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO

1Marina Bina Omena Farias , 2Camila Moureira Costa Silva , 3Marília Vieira Cavalcante , 4Larissa Morais Teixeira

Resumo 118

A internação hospitalar é sempre um processo delicado, com procedimentos dolorosos, expondo a criança
sensações de medo e insegurança. A ludoterapia e risoterapia são terapias alternativas e complementares que
auxiliam na melhora psicológica e física do enfermo. Este relato objetiva divulgar o trabalho exitoso de
humanização por meio da risoterapia e ludoterapia, desenvolvido na pediatria do Hospital Geral do Estado de
Alagoas (HGE). Durante seis meses, em visitas quinzenais, o Projeto Resgatar realizou essas práticas com
crianças internadas na pediatria do HGE e seus acompanhantes. As estudantes abordavam um tema de educação
em saúde, previamente escolhido e discutido pelo grupo. Para isso, foram utilizados jogos, peças teatrais,
músicas, brincadeiras, pinturas, fantasias, presentes, e, acima de tudo, carinho e acolhimento. O uso do lúdico foi
uma estratégia eficaz encontrada para facilitar a interação, a construção do conhecimento e a troca de
experiências. O resultado pôde ser observado durante as ações comparando o comportamento da criança que
após as atividades apresentava-se mais disposta, comunicativa e, por vezes, aceitando melhor o seu tratamento.
Os benefícios não foram apenas para o paciente, após as ações as estudantes saíam das ações com espírito
renovado e entendendo a importância de ver o paciente como um todo e não apenas sua patologia. Concluiu-se
que o uso das terapias alternativas ameniza o sofrimento do paciente e torna o ambiente mais descontraído, além
de levar conteúdo educativo para melhorar a qualidade de vida da criança e de seus familiares. Já as estudantes,
puderam perceber a importância do cuidado de enfermagem humanizado, contribuindo para uma prática
profissional diferenciada e crítica diante do sofrimento do outro.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE NO CENÁRIO ESCOLAR, SUBSÍDIO PARA PREVENÇÃO DE AGRAVOS NA
ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

1MARIANA RAYANE EMIDIO BEZERRA , 2PAULA DANIELLA DE ABREU , 3Firley Poliana da Silva Lúcio , 4Eliane Maria Ribeiro
de Vasconcelos , 5Ednaldo Cavalcante de Araújo , 6Valdenice Aparecida de Menezes

Resumo 119

Objetivos: identificar a contribuição de ações educativas em saúde no contexto escolar para prevenção de
agravos ao público adolescente. Metodologia: trata-se de um relato de experiência realizado no período de maio a
junho de 2017, constituído a partir da implementação de práticas educativas tendo por público alvo alunos do
ensino fundamental de uma escola estadual localizada no Recife – PE. As atividades foram desenvolvidas em seis
encontros por alunos da graduação em enfermagem e da pós-graduação da área da saúde nas aulas práticas da
disciplina: enfermagem na saúde da criança, adolescente, e família na atenção básica. Os conteúdos versaram
sobre hábitos alimentares, planejamento familiar, bullying, consumo de álcool e outras drogas mediante demanda
verbalizada pela coordenação escolar. As ações deram-se mediante a abordagem de metodologias ativas: jogos,
brincadeiras e tempestade de ideias. Resultados: as atividades lúdicas promoveram a integração, troca de
conhecimento e vivências, além do autoconhecimento dos adolescentes como atores principais na manutenção
da própria saúde e da coletividade, visto que são multiplicadores das informações compartilhadas. Os encontros
contribuíram para mudança de concepções em relação ao autocuidado com a saúde e promoção de hábitos
saudáveis. Conclusões: a escola é ambiente propício para práticas educativas voltadas aos adolescentes, visto
que nesse cenário encontramos esse público resistente em procurar o serviço de saúde, porém interessados na
participação de ações educativas que abordem temáticas aos quais tenham sua realidade inserida. A integração
prática entre alunos e escolares viabilizou a construção do saber científico junto ao conhecimento popular para a
conscientização e mudanças de concepções.
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ANÁLISE ESPACIAL DA HANSENÍASE EM ADOLESCENTES: SUBSÍDIO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
1ANA CAROLINA PAIVA FERREIRA , 2Paula Daniella de Abreu , 3Mariana Rayane Emidio Bezerra , 4Claudia Benedita dos Santos

, 5Eliane Maria Ribeiro de Vasconcelos , 6Ednaldo Cavalcante de Araújo

Resumo 120

Objetivos: analisar o padrão espacial da ocorrência dos casos notificados de hanseníase em adolescentes.
Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, com tendência temporal, tendo como unidade de análise os
municípios do Estado de Pernambuco, georreferenciados em Mapas Temáticos. Os dados foram analisados com
o auxílio do programa TerraView, versão 4.2.2, contou com o cálculo das taxas brutas dos casos notificados de
hanseníase em adolescentes residentes em Pernambuco a partir dos dados obtidos do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2001 a 2015 e bases cartográficas municipais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Resultados: Os municípios que apresentaram maiores índices de
hanseníase foram: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Petrolina. A urbanização acelerada resultou em
fluxos migratórios os quais contribuíram para o processo de favelização nos principais polos industriais do
Estado, sendo o fenômeno de crescimento populacional desordenado fator associado aos casos de
transmissibilidade das doenças infectocontagiosas como a hanseníase. A hanseníase é uma doença estritamente
vinculada às desigualdades sociais, possui maior acometimento em territórios com menos investimentos
estruturais e de saúde, sendo imprescindível o planejamento e gestão de saúde em Enfermagem. Conclusões: A
identificação das áreas de maior risco para a hanseníase na adolescência configura-se em ferramenta útil para o
planejamento, construção de metas e estratégias efetivas de promoção da saúde por gestores e profissionais de
saúde.
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ANÁLISE ESPACIAL DA TUBERCULOSE EM ADOLESCENTES: PERPECTIVAS DA EPIDEMIOLOGIA SOCIAL NA
SAÚDE PÚBLICA

1ANA CAROLINA PAIVA FERREIRA , 2PAULA DANIELLA DE ABREU , 3MARIANA RAYANE EMIDIO BEZERRA , 4CLAUDIA
BENEDITA DOS SANTOS , 5ELIANE MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS , 6EDNALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO

Resumo 121

Objetivos: analisar o padrão espacial da ocorrência dos casos notificados de tuberculose em adolescentes.
Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, com tendência temporal, tendo como unidade de análise os
municípios do Estado de Pernambuco, georreferenciados em Mapas Temáticos. Os dados foram analisados com
o auxílio do programa TerraView, versão 4.2.2, contou com o cálculo das taxas brutas dos casos notificados de
tuberculose em adolescentes residentes em Pernambuco a partir dos dados obtidos do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2001 a 2016 e bases cartográficas municipais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Resultados: Os métodos geoestatísticos foram aplicados aos 10.000
casos notificados de tuberculose, residentes dos 185 municípios de Pernambuco. As áreas com maiores
probabilidades de riscos para tuberculose foram os municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. A
tuberculose é uma doença infectocontagiosa que confere elevada taxa de morbimortalidade à população
adolescente e que demanda do reconhecimento dos determinantes sociais de saúde que interferem no processo
saúde/doença para o planejamento e gestão de saúde Conclusões: A identificação das áreas de maior risco coeso
às discussões dos fenômenos sociais atrelado ao estudo da Epidemiologia Social, configuram-se em ferramenta
útil para o planejamento e construção de estratégias educativas e educacionais de promoção da saúde por
gestores e profissionais de saúde com fins a integralidade do cuidado e protagonismo social para transformação
desta realidade.

Palavras-chaves: Tuberculose, Análise Espacial, Enfermagem, Saúde Pública
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“AMOR DOENTIO”: VÍNCULO ENTRE O AGRESSOR E AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR.

1EVYLENE ADLLA CAVALCANTI LIMA , 2ANDREZA AMANDA DE ARAÚJO , 3MARIANA BOULITREAU SIQUEIRA CAMPOS
BARROS , 4ZAILDE CARVALHO DOS SANTOS

Resumo 122

Objetivo: Tipificar o vínculo do agressor com as vítimas de violência doméstica e familiar acolhidas no Centro
Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM) do município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, no período
de Janeiro de 2009 a Dezembro de 2016. Metodologia: Refere-se a um estudo transversal, descritivo, de
abordagem quantitativa realizado com base nas Fichas de Atendimento Individual/notificação das mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar acolhidas exclusivamente no CEAM do município em estudo. Dados
provenientes da Delegacia da Mulher e Defensoria Pública, ambos do município, não foram contabilizados. Os
dados foram transferidos para um software de análise estatística, EPI INFO versão 7.2. Utilizando medidas
absolutas e relativas assim como de tendência central e dispersão. Adotou-se um nível de significância de 5%.
Resultados: Um total de 156 mulheres demandaram os serviços do CEAM no período em estudo, tratando-se,
portanto, de uma amostra censitária. Dentre elas, 57 (36,54%) o agente da violência foi o Parceiro Íntimo, seguido
por Cônjuge 37 (23,72%), Ex-Parceiro íntimo 16 (10,26%), Ex-Cônjuge 14 (8,97%), Parentes de 1° e 2° graus 14
(8,97%), Vizinho 9 (5,77%), Desconhecido 5 (3,21%) e Não informado 4 (2,56%). Conclusão: A frequência relevante
do Parceiro Íntimo como agente da violência, neste serviço, indica a necessidade de orientação, empoderamento
e assistência multiprofissional a esta mulher em risco e/ou situação de violência. A atuação da Rede de
Atendimento às Mulheres é indispensável nas ações do cuidado por meio do acolhimento e escuta qualificada;
assim como auxiliar na (Re)educação do(a) agressor(a).

Palavras-chaves: Violência contra a mulher, Violência doméstica, Violência por parceiro íntimo


