XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA DA UFRN - eCICT 2019

30° eCICT
ANAIS
Ciências da Vida

EXPEDIENTE

APRESENTAÇÃO
O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento
aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam
os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como
cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um
professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.
O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que
possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de
recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se
dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de
recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora
das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando
uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de
apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as
apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos
digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e
disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento
(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq.
Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a
partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais.
A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao
submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da
Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa
visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por
soluções para os desafios sociais contemporâneos.
O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da
ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de
publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por
meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos;
e, por fim, a popularização da ciência.

Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e
Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017
para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e
tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de
Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica.
Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00
(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos
premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de
concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020.
Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador
Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que
tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência
em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida;
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras
e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do
conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição
para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu.
Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do
XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a
contribuição científica oriunda de sua pesquisa.
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS ATENDIDOS POR SERVIÇOS PRÉHOSPITALARES MÓVEIS DE URGÊNCIA
Resumo
Este estudo objetiva criar e validar um instrumento de avaliação da satisfação do usuário
atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio Grande do Norte SAMU RN 192. Trata-se de um estudo metodológico para a construção do instrumento
de avaliação do serviço pelo usuário, o qual contou com 54 profissionais que foram
juízes, avaliando o instrumento proposto. Após esta análise foram utilizados os índices
Kappa e Índice de Validade de Conteúdo (IVC), para consolidação dessa avaliação.
Assim, houve a criação do instrumento fidedigno e validado de acordo com a realidade
do serviço. Assim, o mesmo pode ser aplicado com segurança e relevância pela
população, proporcionando avaliação da oferta e possibilidade de uma melhor
assistência com redução de riscos através da análise da qualidade do serviço.
Palavras-chave: Estudo de Validação; Qualidade da assistência à saúde; Pré-hospitalar.
TITLE: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SATISFACTION ASSESSMENT
INSTRUMENT FOR USERS SERVED BY MOBILE PRE-HOSPITAL SERVICES
Abstract
This study aims to create and validate a user satisfaction assessment tool provided by
the Rio Grande do Norte Emergency Mobile Emergency Care Service - SAMU RN 192.
This is a methodological study for the construction of the user service assessment
instrument. , which had 54 professionals who were judges, evaluating the proposed
instrument. After this analysis, Kappa indices and Content Validity Index (CVI) were used
to consolidate this evaluation. Thus, the reliable instrument was created and validated
according to the reality of the service. Thus, it can be safely and relevantly applied by
the population, providing an evaluation of the offer and the possibility of better assistance
with risk reduction through the analysis of service quality.
Keywords: Validation Study; Quality of health care; Prehospital
Introdução
Diante do cenário da humanização dos sistemas de saúde, um dos assuntos que geram
discussão atualmente é a segurança do paciente. Trazê-lo para junto do serviço, de
forma a torná-lo ator participativo do processo, é um objetivo que visa a segurança do
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mesmo, como ressalta o projeto da Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma das
formas de realizar isso é a avaliação da satisfação do usuário, o que pode interferir
diretamente no prognóstico do paciente e relação do setor com o usuário (BEHRENS,
2019).
Isto gera informações capazes de corroborar com a gestão dos serviços de saúde,
criando indicadores capazes de embasar o serviços dos profissionais e tornar específico
quais as necessidades dos usuários do serviço. Uma vez que as atividades realizadas
pelas instituições de saúde podem causar danos ao usuário (VANDRESEN et al., 2019).
Esta temática, torna-se evidente quando o foco são serviços de urgência e emergência,
no qual a própria dinâmica acelerada torna-o fora do padrão humanitário que se idealiza.
Uma vez que a realidade das condições de serviço, tempo de atendimento, falta de
materiais e sobrecarga profissional fazem com que a avaliação do usuário seja, muitas
vezes, negativa. (CAVALCANTE, 2017).
Inserido neste contexto, o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) foi desenvolvimento para
garantir um socorro precoce a vítima de agravos agudos e assegurar meios para a
rápida assistência no serviço de saúde mais próximo. Assim, criou-se o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender a demanda de vítimas fora do
ambiente hospitalar no âmbito da Política Nacional de Atenção as Urgências, com
objetivo de diminuir a morbimortalidade e o tempo de internação (GARÇON; PUPULIM,
2017; DANTAS, 2014).
Serviço esse na qual a demanda há uma demanda crescente, fazendo das urgências
alvo da procura constante da população. E, visando o direito de todo cidadão a
universalidade e equidade previstas pelo Sistema Único de Saúde, torna-se claro a
necessidade de avaliar a prestação desse serviço e propor instrumentos que ajudem no
gerenciamento oportuno, tendo como finalidade a melhoria do atendimento e a redução
de danos ao usuário (DANTAS, 2014; GARÇON; PUPULIM, 2017).
Em outros países, a utilização da avaliação do usuário pelo serviço de saúde prestado
leva a implementação de melhorias nas instituições, reduzindo danos, tempo de espera,
superlotação e aumentando a capacitação dos profissionais a fim de contribuir com a
assistência prestada. Estes estudos mostraram que a satisfação do usuário eleva os
serviços de saúde e tornam eficientes os serviços de urgência (LIMA et al., 2015).
No Brasil, a tentativa se faz pela Política de Qualificação da Atenção à Saúde do Sistema
Único de Saúde (QualiSUS), o qual tenta avaliar a qualidade dos serviços prestados
pelo SUS à população. Justificado pelo fato de que a qualidade do serviço se traduz em
menores danos e maiores benefícios, tudo isso necessita de avaliação para ser
mensurado e novas propostas possam surgir (DANTAS, 2014; GARÇON; PUPULIM,
2017).
Em face disso, a criação de um instrumento de avaliação para aplicação no serviço de
urgência e emergência brasileiro se faz necessário para que se consiga dados
suficientes que classifiquem o serviço prestado pelo SAMU. E assim, permita criar ações
e protocolos de melhorias, além da obtenção de recursos que ajudem os profissionais
no atendimento à população.
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À vista disso, o objetivo do projeto visa construir e validar um instrumento de avaliação
da satisfação do usuário atendido pelo SAMU 192 RN. Para que assim, possa ser
analisado a satisfação do usuário.

Metodologia

Trata-se de um estudo metodológico de validação de instrumento, trata-se de um estudo
confiável com população bem definida para medir uma questão em particular (SOUZA;
ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). Dessa forma, o estudo ocorreu em duas etapas:
A primeira se fez com a construção do instrumento de satisfação do usuário através de
uma revisão da literatura. E a segunda foi a validação do instrumento por juízes
especialistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio Grande do Norte SAMU RN 192.
A primeira fase foi construída com a busca nas bases de dados e bibliotecas: Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), PubMed Central, Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature (CINAHL), Web Of Science, COCHRANE LIBRARY; EMBASE, SCOPUS e
outros disponíveis no sítio do Ministério da Saúde (Brasil) e Organização Mundial da
Saúde (OMS). Sendo incluídos estudos que obedeceram aos critérios: artigos científicos
completos nos idiomas inglês, português ou espanhol; publicados entre 2011-2016; e
disponíveis na íntegra. Excluídos os estudos em formato de editorial, carta ao editor e
revisão de literatura, que não se enquadravam no tema e estavam fora da linha
temporal.
Essa busca foi guiada pela seguinte questão de pesquisa: quais os indicadores
necessários para avaliação da satisfação de usuários atendidos por serviços de
emergência pré-hospitalares móveis?. E foram utilizados descritores controlados dos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH).
Na segunda fase da pesquisa, formulou-se o estudo metodológico para a validação do
instrumento construído. Realizado um estudo de validação com a análise da literatura
encontrada e avaliação por especialistas.
A validação desses indicadores teve a participação de profissionais que atuam no SAMU
RN 192. O mesmo serviço conta com 122 profissionais, sendo 52 enfermeiros e 70
médicos. A amostra foi por conveniência e obtida pelo cálculo n=N.n0∕N+n0 com erro
amostral de 10%., totalizando 54 participantes como juízes.
A coleta foi feita no SAMU RN 192, utilizando o instrumento em três partes: identificação
pessoal, profissional e 12 indicadores propostos. A avaliação das respostas se deu pelo
índice Kappa (Κ) que foi utilizado para verificação do nível de concordância e de
consistência da opinião dos juízes e o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) o qual foi
utilizado para avaliar a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida
em relação ao conteúdo abordado.
Vale ressaltar que a classificação do índice Kappa foi da seguinte forma:< 0,00 Ruim;
0,00 a 0,20 Fraco; 0,21 a 0,40 Sofrível; 0,41 a 0,60 Regular; 0,61 a 0,80 Bom; 0,81 a
0,99 Ótimo; 1,00 Perfeito. E o IVC é calculado dividindo-se o número de juízes que
concordaram com o item pelo total de juízes (IVC para cada item). Como consenso,
considerar-se-á o IVC > 0,80.
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Todo o estudo seguiu os princípios éticos conforme a Resolução nº 466/12, do Conselho
Nacional de Ética em Pesquisa, cumpridas todas as exigências para pesquisa
envolvendo seres humanos. O estudo foi previamente submetido à análise do comitê de
ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), obtendo parecer
favorável (n.437/2010 e CAAE: 0025.0.294.051-10).

Resultados e Discussões

Baseado no exposto acima, criou-se o instrumento inicial destinado a avaliação dos
juízes (Anexo 1 - Quadro 1). Nele, os juízes colocavam C – concordo e D – discordo,
como também opinaram sobre a divisão desses itens em E – estrutura ou P – processo,
de acordo com a classificação dentro do serviço. Dentro dessa formulação do
instrumento e após a apreciação pelos juízes, foram obtidos os índices K e IVC dentro
das normas citadas na metodologia, conforme Quadro 2 disposto no anexo.
De acordo com os índices calculados após todo o processo metodológico, os dados
foram submetidos ao software estatístico para o coeficiente alfa de Cronback, o qual
obteve soma de 0,88. Valor este considerado bom e satisfatório, dando fidedignidade
ao instrumento construído nesta pesquisa (Anexo 2).
Acerca do instrumento, os itens escolhidos e elencados no Quadro 1 foram baseados
nas evidências da literatura, como o Estado de conservação das ambulâncias, o qual
faz relação com a literatura que mostra como a qualidade e conforto da ambulância,
além de recursos e materiais nela presentes, proporciona uma experiência menos
traumática a vítima, influenciando na dinâmica de estabilização da saúde do paciente e
afetando diretamente na qualidade do serviço prestado (GARÇON; PUPULIN, 2017;
CAVALCANTI, 2017).
Ponto este que é indispensável na avaliação da qualidade do serviço ofertado à
população, uma vez que o estresse gerado pela falta de materiais, péssimas condições
físicas da condução e o desconforto do veículo causam danos desnecessários dentro
de uma situação já estressora (DANTAS, 2014). Ademais, o rápido acesso ao serviço e
o tempo que decorre desde o chamado até a admissão em ambiente intrahospitalar
traduz muito sobre o tipo de serviço e o desfecho do paciente, algo claramente
visualizado pelo usuário (ROMANZEIRA; SARINHO, 2014).
Outros estudos apontam a importância do acolhimento na qualidade do serviço, o qual
é uma ação técnico-assistencial, que resulta em melhora na qualidade à medida que
proporciona a relação profissional-usuário e reorganiza o serviço. Exposto que está
diretamente ligado a satisfação do usuário com o serviço prestado, sendo foco no
serviço de urgência móvel pelo fato do atendimento do SAMU ser majoritariamente em
espaços públicos, o que chama a atenção da população. (GARÇON; PUPULIM, 2017;
LIMA et al., 2015).
Outrossim, a equipe multiprofissional mostra-se fundamental para o aumento da
qualidade de serviço ofertada e, quando bem articulada, gera conforto ao paciente, uma
vez que o apoio e articulação dessa equipe se torna necessária para a passagem por
momentos críticos. Garante assim, a segurança do paciente e, junto a isso, há a relação
entre a segurança profissional do que se está realizando e a confiança do usuário no
serviço (SANTOS FILHO et al., 2018; GARÇON; PUPULIM, 2017).
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Estudo exemplifica que o comprometimento profissional se relaciona com o melhor
atendimento. O vínculo da relação profissional-usuário é algo interessante a ser
observado, dado que este ponto se conecta a percepção que a população possui do
serviço. Esse comprometimento acalma o paciente, o qual muitas vezes apresenta
níveis altos de estresse e está fragilizado com a situação, aumentando o nível de
confiança e probabilidade de causar menos danos (ARRUDA et al., 2017).
Ainda nessa temática, estudos demonstram que as orientações repassadas aos
usuários correspondem a diminuição de erros no atendimento e nas condutas
realizadas, possibilitando a garantia da qualidade e dos procedimentos,
consequentemente minimiza erros. Evidenciando que a prática e comunicação
mecanizado desumanizam os profissionais e o serviço, diminuindo a satisfação do
usuário e sua colaboração (ARRUDA et al., 2017).
Finalizados e avaliados, os itens do instrumento também foram distribuíram de acordo
com o serviço. Entre os que correspondiam a estrutura ofertada e aqueles que estavam
relacionados ao processo de trabalho, sendo apresentados nos quadros 3 e 4
apresentados no Anexo 3 e 4, respectivamente.

Conclusão

Todos esses parâmetros juntamente com a base teórica feita pela revisão da literatura,
foram alicerces para a construção segura do instrumento de Avaliação da Satisfação do
usuário atendido pela Assistência Pré-Hospitalar. O mesmo foi validado e serve para
analisar de forma objetiva a qualidade do serviço ofertado na realidade da região.
A participação dos juízes foi fundamental para que houvesse melhorias e consolidação
dos 12 indicadores utilizados. Além dos índices Kappa e IVC que foram importantes
para dar respaldo sobre a credibilidade do que foi construído durante esta pesquisa.
Por conseguinte, o instrumento construído possibilita a avaliação da qualidade do
serviço móvel de urgência, colaborando com a possível formulação de novas propostas
e medidas para que os profissionais de saúde e gestores possam intervir com
estratégias possibilitando o acesso a um serviço satisfatório e adequado à população.
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Quadro 1
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Quadro 2

Quadro 3

CIÊNCIAS DA VIDA

15

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Quadro 4

Instrumento
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TÍTULO: Identificando os fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes
dos cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN)
Resumo

Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho intitulado
“Identificando os fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes dos
cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de Saúde/UFRN (ESUFRN)”.
Trata-se de estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, objetivou realizar
levantamento de dados através dos documentos da Secretaria escolar da Escola de
Saúde como fonte para obtenção de informações sobre acesso, evasão e conclusão
dos estudantes no período de 2015 a 2017, a fim de subsidiar a realização do projeto
de pesquisa, intitulado “Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de
Saúde/UFRN”, que busca construir política de permanência e êxito dos estudantes dos
cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola, aprovado pela PROPESQ para
o período 2017-2020. A etapa inicial consistiu no levantamento de dados através dos
documentos da Secretaria escolar como fonte para obtenção de informações sobre
acesso, evasão e conclusão dos estudantes no período de 2015 a 2017. A segunda
etapa compreendeu a elaboração de relatório contendo os dados obtidos através dos
documentos da Secretaria escolar como forma de sistematização do estudo. Esta
pesquisa possibilitou diagnosticar escassez de informações sobre evasão dos
estudantes dos cursos, o que demanda o aprofundamento da discussão sobre ações e
estratégias capazes de favorecer aquisição desses dados, de modo a subsidiar a
construção da referida polític
Palavras-chave: Educação. Educação Profissionalizante. Permanência. Êxito. Evasão.
TITLE: Identifying the factors that interfere in the permanence and success of the
students of the technical courses and the technological graduation of the School of
Health of the UFRN
Abstract

In this text we present the preliminary results of the work plan entitled “Identifying the
factors that interfere in the permanence and success of students of technical courses
and technological graduation of the School of Health/UFRN(ESUFRN)”. This is an
exploratory-descriptive study with a qualitative approach, aimed to conduct data
collection through the documents of the School Secretariat of the School of Health as a
source for obtaining information on access, dropout and completion of students from
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2015 to 2017, in order to subsidize the realization of the research project, entitled “Study
on the permanence and success of students of the School of Health / UFRN”, which
seeks to build a policy of permanence and success of students of the technical and
technological undergraduate courses of the School, approved by PROPESQ to the
period 2017-2020. The initial stage consisted of collecting data through the documents
of the School Secretariat as a source for obtaining information on access, dropout and
completion of students from 2015 to 2017. The second stage comprised the preparation
of a report containing the data obtained through the documents. School Secretary as a
systematization of the study. This research made it possible to diagnose the lack of
information about students' dropout, which demands the deepening of the discussion
about actions and strategies capable of favoring the acquisition of these data, in order to
subsidize the construction of this policy.

Keywords: Education. Vocational Education. Permanence. Success. Evasion.
Introdução
A ESUFRN atua a 63 anos na oferta de cursos de educação profissional desde o nível
básico, que compreende a formação inicial e continuada, à pós-graduação. Em todos
os níveis de formação o compromisso com o desenvolvimento pleno do aluno, nas
dimensões humana, cognitiva, política, filosófica e ética, busca a emancipação, com a
finalidade de orientar, transformar e aprimorar competências. Contudo, ao longo dos
anos seu corpo docente e técnico-administrativo vem percebendo a necessidade de se
instituir política de permanência e êxito na Instituição, a fim de assegurar a elevação
destes dois índices e a continuidade da contribuição institucional para a formação
profissional em saúde no estado do Rio Grande do Norte.
Nesse sentido, o projeto de pesquisa intitulado “Estudo sobre permanência e êxito dos
estudantes da Escola de Saúde/UFRN”, da qual este plano de trabalho faz parte,
pretende através da realização de diagnóstico da permanência e êxito dos estudantes
dos cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de Saúde/UFRN, da
identificação dos fatores que interferem nessa problemática e da análise da percepção
dos estudantes, professores e servidores técnico-administrativos sobre o êxito do
estudante no processo ensino-aprendizagem, propor estratégias que favoreçam a
permanência do estudante com êxito na instituição, e consequentemente, possibilitem
a construção de política de permanência e êxito dos cursos técnicos e de graduação
tecnológica da Escola de Saúde/UFRN.
A busca por estratégias de enfrentamento às dificuldades dos estudantes quanto ao
acesso, permanência e êxito nos cursos ofertados objetiva diminuir a desistência
escolar, em consonância com a política de permanência e êxito dos estudantes da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
(SETEC/MEC). Desse modo, a formulação de estratégias e ações para o enfrentamento
do problema, com o intuito de reduzi-lo ou minimizá-lo, envolve a construção de uma
política de permanência e êxito, com a participação ativa de toda a comunidade escolar,
a partir da percepção de todos os sujeitos anteriormente explicitados, referente ao êxito
do estudante no processo ensino-aprendizagem.
Para tanto, o presente estudo encontra-se pautado nas discussões e análises de
diversos estudiosos que apontam para a necessidade de se compreender e minimizar
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os fatores considerados determinantes da evasão escolar, como Medeiros (2010),
Machado e Moreira (2010), Heijmans (2010).
Nesse sentido, o presente plano de trabalho consistiu em um estudo exploratório,
descritivo com abordagem qualitativa que teve por objetivos:
Realizar levantamento de dados através dos documentos da Secretaria escolar da
ESUFRN como fonte para obtenção de informações sobre acesso, evasão e conclusão
dos estudantes no período de 2015 a 2017, a fim de subsidiar a realização do projeto
de pesquisa, intitulado “Estudo sobre permanência e ê estudantes da Escola de
Saúde/UFRN”, que busca construir política de permanência e êxito dos estudantes dos
cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de Saúde/UFRN, aprovado pela
Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN para o período 2017-2018 e renovado para o período
2019-2020.

Metodologia

A metodologia aqui apresentada está vinculada ao projeto de pesquisa intitulado
“Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da área da saúde: estudo
bibliométrico” que foi renovado para o período 2019-2020.
O campo da pesquisa foi a Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte junto aos professores, servidores técnico-administrativos e o universo dos alunos
que se matricularam nos Cursos Técnicos em: Enfermagem, Práticas integrativas e
complementares em saúde, Massoterapia, Registros e Informações em Saúde, Agente
Comunitário em Saúde e Vigilância em Saúde, e do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Hospitalar da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, nos períodos letivos compreendidos entre os anos de 2015 e 2017.
Trata-se, portanto, de um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa,
que foi desenvolvido em duas etapas com o intuito de construir política de permanência
e êxito dos estudantes dos cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de
Saúde da UFRN, vislumbrando acompanhar permanentemente a trajetória do aluno na
Escola.
Como a pesquisa exploratória proporciona ao pesquisador uma maior familiaridade com
o problema em estudo, e os dados podem ser obtidos de diversas formas, de
levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas
com o problema pesquisado (GIL, 2010), optou-se pela abordagem qualitativa que,
segundo Minayo (2002, 2010) caracteriza-se pela capacidade de incorporar os atos, as
relações, as estruturas e as relações sociais construídas coletivamente ao longo da
vivência entre diversos atores que compõem um determinado segmento da sociedade.
A etapa inicial consistiu no levantamento de dados através dos documentos da
Secretaria escolar da ESUFRN como fonte para obtenção de informações relacionadas
à evasão, ingresso e conclusão dos estudantes no período de 2015 a 2017. Esta etapa
foi realizada com êxito, no entanto, a segunda etapa que compreendia a elaboração de
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relatório contendo os dados obtidos através dos documentos da Secretaria escolar da
ESUFRN como forma de sistematização do estudo ainda está em andamento, em
virtude da incompletude dos dados obtidos.
Para fins deste estudo, foram incluídos os alunos que se matricularam na Escola nos
anos de 2015 a 2017 e encontram-se frequentando regularmente, tendo sido excluídos
os alunos que foram aprovados no processo seletivo e não se matricularam, os alunos
que se matricularam, mas não compareceram a nenhuma aula e que se evadiram ao
longo do curso.
Como este projeto de pesquisa foi renovado para o período de 2019-2020, pretende-se
dar continuidade à realização da segunda etapa que não foi concluída, a fim de cumprir
com o propósito maior do estudo que é a construção da política de permanência e êxito
na Instituição.

Resultados e Discussões

Foi realizado o levantamento de dados sobre a evasão, o ingresso e a conclusão dos
estudantes dos Cursos Técnicos em: Enfermagem, Práticas integrativas e
complementares em saúde, Massoterapia, Registros e Informações em Saúde, Agente
Comunitário em Saúde e Vigilância em Saúde, e do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Hospitalar da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norteno período de 2015 a 2017, através dos documentos da Secretaria escolar da
ESUFRN.
Durante a realização dessa primeira fase foi possível perceber que a Secretaria escolar
da Instituição não dispõe de informações precisas acerca da evasão dos estudantes,
visto que muitos discentes abandonam o curso sem procurar a referida secretaria para
efetuar preenchimento de formulário específico de trancamento e/ou cancelamento de
curso. Desse modo, ainda não há um acompanhamento específico dos estudantes
evadidos, nem um documento consolidado contendo os fatores que interferem na
permanência e êxito dos estudantes na ESUFRN.
A secretaria acadêmica, junto com os coordenadores de curso e os professores vem
buscando estratégias para obter essas informações, assim como tem realizado
diariamente um trabalho com os estudantes no sentido de estimular a formalização dos
procedimentos acadêmicos, especialmente no que tange aos cursos técnicos, uma vez
que no curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar os procedimentos já se
encontram formalizados no SIGAA, com prazos estabelecidos via o calendário
acadêmico da UFRN, o mesmo não ocorre com os cursos técnicos, visto que tais
procedimentos são realizados sob demanda espontânea, sem atendimento a prazos
específicos.

Conclusão

Conclui-se, portanto, que as informações obtidas através dos documentos da Secretaria
escolar da ESUFRN são insuficientes para traçar um diagnóstico completo acerca do
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perfil de ingresso, evasão e conclusão, uma vez que os dados sobre a evasão são
escassos.
Considerando que o projeto foi renovado para o período 2019-2020, poderá ser dada
continuidade à pesquisa e, assim, continuará propiciando aos bolsistas IC e voluntário
perceberem a importância da discussão sobre a problemática da permanência e êxito
escolar para a sua formação acadêmica; desenvolver a capacidade de identificar os
fatores que interferem na permanência e êxito dos estudantes, assim como as
estratégias eficazes de enfrentamento, assim como desenvolver habilidades relativas à
pesquisa e ao trabalho em equipe, extremamente necessário no mundo do trabalho.
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TÍTULO: Percepção de docentes e discentes de Gestão Hospitalar acerca da
importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente
Resumo
Objetivo: identificar a percepção de docentes e discentes acerca da importância do
gestor
hospitalar
no
âmbito
da
segurança
do
paciente.
Método: trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa,
desenvolvido no âmbito da ESUFRN, sendo a população composta pelos docentes e
discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Os dados foram
coletados com os discentes a partir de entrevistas individuais ou via formulário eletrônico
e com os docentes por entrevista individual e foram analisados pelo IRAMUTEQ. A
pesquisa
foi
aprovada
pelo
Comitê
de
Ética
da
UFRN.
Resultados e discussão: a amostra consistiu em 19 docentes, sendo maioria do sexo
feminino, com média de idade 43 anos, em que maior parte não teve discussão ou
capacitação sobre segurança do paciente em sua formação profissional; quanto aos
discentes, a amostra foi de 12 participantes, sendo maioria do sexo feminino, com média
de idade de 29 anos, maior parte deles já sendo profissional da saúde. Os docentes
citaram 17 módulos do curso que abordam segurança do paciente, e os discentes 5
módulos. Docentes e discentes abordaram: os motivos da importância do gestor, a
importância na construção de protocolos, na promoção da cultura de segurança e na
garantia da qualidade do serviço e a necessidade de o gestor conhecer a segurança do
paciente.
Conclusão: o estudo permitiu identificar a percepção de docentes e discentes sobre a
importância do gestor para a segurança do paciente nos serviços
Palavras-chave: Segurança do paciente. Gestor de saúde. Formação profissional.
TITLE: PERCEPTION OF HOSPITAL MANAGEMENT TEACHERS AND STUDENTS
ABOUT THE IMPORTANCE OF THE MANAGER IN PATIENT SAFETY
Abstract
Objective: To identify the perception of teachers and students about the importance of
hospital managers in the context of patient safety.
Method: This is a descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach,
developed within the scope of ESUFRN, wherein with students were realized individual
interview or electronic form teachers by individual interview, analyzed by IRAMUTEQ.
The research was approved by the UFRN Ethics Committee.
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Results and discussion: the sample consisted of 19 teachers, most of them female, with
a mean age of 43 years, most of whom had no discussion or training on patient safety in
their professional education; as for the students, the sample consisted of 12 participants,
most of them female, with a mean age of 29 years, most of them already being health
professionals. Teachers cited 17 course modules that address patient safety, and
students 5 modules. Teachers and students addressed: the reasons for the importance
of the manager, the importance of building protocols, promoting safety culture and
ensuring quality of service and the need for the manager to know patient safety.

Conclusion: the study identified the perception of teachers and students about the
importance of the manager for patient safety in health services.

Keywords: Patient safety. Health manager. Professional training.
Introdução
A segurança do paciente é um assunto que têm se tornado cada vez mais pauta nas
discussões acerca da qualidade das ações de saúde, visando melhores práticas nos
ambientes de saúde. Desde a publicação do relatório To Err is Human, do Institute of
Medicine (IOM), no qual foram divulgados números altíssimos de óbitos decorrentes de
erros na assistência, a segurança do paciente se mostrou um grande desafio no
processo dos cuidados em saúde (KOHN; CORRIGNAN; DONALDSON, 2001).
No Brasil, os avanços com esta temática ganharam visibilidade através do Programa
Nacional de Segurança do Paciente, instituído em 2013, pela Portaria n°529/13, do
Ministério da Saúde. Somado a isso, no mesmo ano, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°36, que
institui ações para a segurança do paciente nos serviços de saúde e a criação do Núcleo
de Segurança do Paciente (NSP).
A partir desse pressuposto, fica mais evidente a necessidade do gestor hospitalar na
eficácia das ações propostas para o ambiente de saúde (WHO, 2009). Atualmente, as
organizações de saúde têm buscado cada vez mais incluir a segurança do paciente na
cultura organizacional, de forma a envolver a equipe multidisciplinar na promoção da
cultura de segurança (CLARO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2014).
Segundo a Health and Safety Commission (HSC), a cultura de segurança é definida
como o produto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento
individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso, o estilo e proficiência da
gestão de uma organização saudável e segura (REIS, 2013).
Portanto, as medidas adotadas pelo gestor para a disseminação da cultura de
segurança emergem como algo essencial para a redução de ocorrência de erros e
redesenho da organização (HANDLER et al., 2006; REIS; SOUSA; MENDES, 2014).
Dessa forma, é necessária a atuação do gestor hospitalar na promoção da cultura de
segurança do paciente.
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Para tanto, é importante ressaltar que a comunicação entre a equipe de saúde e a
gestão é fundamental para a eficácia nas ações propostas para a cultura de segurança.
Isso porque a segurança do paciente está relacionada intrinsecamente à qualidade da
interação e a comunicação entre os responsáveis pelo cuidado (SANTOS et al., 2010).
Sobre isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a comunicação aberta
entre a equipe multidisciplinar marca a cultura de segurança como prioridade em todos
os níveis hierárquicos da organização e envolve todos os profissionais (WHO, 2009).
Apesar disso, estudos recentes apontam que a alta gestão hospitalar ainda é ausente
quando as questões envolvem a segurança do paciente, o que implica em uma cultura
desfavorável e no desestímulo dos profissionais de saúde que atuam na linha de
cuidado (KAWAMOTO et al., 2016).
Nessa perspectiva, é crucial que a discussão sobre segurança do paciente seja incluída
na formação acadêmica dos profissionais de saúde, inclusive do gestor hospitalar,
considerando que a falta de autonomia do gestor é um dos principais contributos para a
má gerência de eventos adversos (DUARTE et al., 2015)
Diante do exposto, é relevante se discutir a temática da segurança do paciente na
formação dos profissionais de saúde. Neste estudo, destaca-se a percepção dos
docentes e discentes do curso de gestão hospitalar, de forma a saber o conhecimento
atual dos estudantes e professores sobre o assunto e compreender a inserção do tema
na formação dos gestores.
Levantou-se, então, a seguinte questão: qual a percepção de docentes e discentes
acerca da importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente?
Objetiva-se, portanto, identificar a percepção de docentes e discentes acerca da
importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
desenvolvida no âmbito da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (ESUFRN), Unidade Acadêmica Especializada em Educação Profissional em
Saúde, que oferta cursos da área da saúde nos níveis técnico, de graduação e de pósgraduação (ESUFRN, 2018). O estudo teve como campo de investigação o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, graduação tecnológica com uma carga
horária total de 2440 horas distribuídas em seis períodos.
O Tecnólogo em Gestão Hospitalar atua no planejamento, organização e gerenciamento
dos processos de trabalho em saúde, envolvendo a área de gestão de pessoas,
materiais e equipamentos; organiza e controla compras e custos, áreas de apoio e
logística hospitalar, bem como acompanha e supervisiona contratos e convênios,
através dos princípios da gestão, qualidade e viabilidade dos serviços presta suporte
aos setores fins; e pode atuar em hospitais – e seus setores, clínicas e unidades de
saúde, laboratórios médicos e empresas prestadoras de serviço em saúde (ESUFRN,
2018).
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A população de estudo foram os docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Hospitalar da ESUFRN. A amostra foi do tipo intencional incluindo todos os
docentes que atuam no curso e os discentes concluintes do mesmo. Para os docentes,
foram estabelecidos como critérios de inclusão: ser docente efetivo e ministrar aulas no
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da ESUFRN. Foram excluídos os
docentes afastados por qualquer motivo e os que se recusaram a participar. Quanto aos
discentes, foram incluídos aqueles matriculados nos módulos correspondentes ao sexto
período do curso, considerados, portanto, concluintes. Foram excluídos os discentes
desnivelados, que estivessem com módulos a cursar dos períodos anteriores do curso.
A coleta de dados dos docentes foi realizada nos meses de setembro a novembro de
2018, enquanto que a dos discentes foi realizada no mês de junho de 2019. As
entrevistas com os docentes ocorreram de forma individual, em horário e local
previamente combinados, a fim de garantir o mapeamento das percepções e vivências
de todos os docentes do curso, e tiveram seu áudio gravado conforme aquiescência dos
participantes.
Para os discentes, a proposta inicial era a realização de um grupo focal, porém no dia e
horário marcado com os discentes, não foi possível atingir a quantidade mínima
necessária de 6 (seis) participantes para realização do grupo focal (BACKES et al.,
2011), sendo necessário alterar estratégia para entrevista individual, realizada com os
estudantes que compareceram para o grupo focal, e formulário eletrônico para os
demais. Os discentes que participaram da entrevista individual tiveram seus áudios
gravados, mediante suas autorizações.
A transcrição das entrevistas foi realizada pelos bolsistas de Iniciação Científica e foi
compartilhada e analisada, para garantia de sua completude, com todos os envolvidos.
A transcrição foi realizada após ouvir as gravações repetidas vezes, posteriormente
anexada às respostas do formulário eletrônico.
Tanto no âmbito das entrevistas individuais com os docentes quanto das entrevistas
individuais e formulários eletrônicos com os discentes, foram utilizados dois
instrumentos de pesquisa: 1) questionário de caracterização, a ser preenchido pelo
próprio sujeito de pesquisa; e 2) roteiro de realização da entrevista, composto por quatro
questões abertas.
Os dados decorrentes dos questionários de caracterização foram tabulados e
analisados a partir de estatística descritiva simples. Já os dados textuais provenientes
das entrevistas foram transcritos e analisados com suporte do softwareInterface de R
pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ), o
qual processa análises lexicais de dados textuais ao fornecer contextos e classes por
meio do julgamento da semelhança de seus vocabulários, de maneira a contribuir na
compreensão do ambiente de sentido das palavras, logo, indicar elementos das
representações referentes ao objeto estudado (CAMARGO; JUSTO, 2013).
Para esta finalidade, utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a
análise de similitude como método de tratamento dos dados, o que possibilitou a
identificação da frequência de cada palavra e sua conexão com as outras, além de
auxiliar na análise do corpus textual (CAMARGO; JUSTO, 2013).
Ressalta-se que a interpretação e análise dos dados teve embasamento da literatura
atual no que concerne à segurança do paciente e à gestão da qualidade em saúde.
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Ressalta-se que o estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa
científica em seres humanos, preconizados na Resolução n° 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde, de forma a preservar o caráter voluntário dos participantes e o
anonimato dos interlocutores. A pesquisa foi submetida para apreciação ética e foi
aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN, após anuência da direção da ESUFRN,
conforme Parecer nº 2.755.011, de 04 de julho de 2018.
Previamente às entrevistas, os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos da
pesquisa e as peculiaridades de sua participação no estudo, tendo em vista os preceitos
éticos. Assim, após a aquiescência dos participantes, os mesmos foram convidados a
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para
Gravação de Voz, para, então, proceder-se com o fomento da pesquisa.

Resultados e Discussões

Foram convidados a participar das entrevistas 24 docentes, que ministraram módulos
do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Desses, a amostra obtida foi de 19
(79,2%) docentes: 16 (84,2) eram do sexo feminino e 3 (15,8%) eram do sexo
masculino. A média de idade era de 43 anos (DP = 9,8), com mínimo de 30 e máxima
de 57 anos.
Desses sujeitos da pesquisa, 13 (68,4%) não tiveram discussão ou capacitação durante
sua formação profissional que abordasse a temática segurança do paciente, 2 (8,0%)
tiveram em cursos, 2 (8,0%) em sua formação profissional, 2 (8,0%) em mestrado, 2
(8,0%) em doutorado, 1 (4,0%) em especialização, 1 (4,0%) em atuação profissional, 1
(4,0%) em grupos de pesquisa e 1 (4,0%) em congressos. Trata-se de um dado
compreensível ao se elucidar que o tema segurança do paciente é recém discutido no
Brasil, visto que o Programa Nacional só foi estabelecido em abril de 2013 (BRASIL,
2013).
Quanto aos discentes, foram convidados a participar da pesquisa 22 concluintes do
Curso Tecnológico em Gestão Hospitalar. Desses, a amostra foi de 12 (54,5%)
discentes: 9 (75,0%) do sexo feminino e 3 (25,0%) do sexo masculino. A média de idade
era de 29 anos (DP = 9,0), com mínimo de 20 e máximo de 47 anos.
Dos discentes, 8 (66,7%) possuíam formação profissional, sendo 4 (33,4%) Técnicos
em Enfermagem, 1 (8,3%) Técnico em Radiologia, 1 (8,3%) graduado em Fisioterapia,
1 (8,3%) graduado em Enfermagem e 1 (8,3%) graduado em Saúde Coletiva.
Os docentes citaram 17 módulos em que atuam e abordam a temática segurança do
paciente, sendo estes os mais mencionados, com duas menções cada: Auditoria em
Saúde, Contabilidade Introdutória, Custos Hospitalares, Finanças e Orçamento e
Gestão Ambiental Hospitalar. O módulo Gestão dos Serviços de Apoio Hospitalar foi
citado como um módulo que aborda a temática em parte.
Quanto aos discentes, eles citaram cinco módulos em que tiveram a abordagem da
temática segurança do paciente. Os que mais citados foram: Avaliação e Gestão da
Qualidade (citado 9 vezes), Gestão Ambiental Hospitalar (citado 8 vezes) e Gestão dos
Serviços de Apoio Hospitalar (citado três vezes).
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Dessa forma, evidencia-se a necessidade de que os cursos de formação para a área da
saúde abordem a temática segurança do paciente de forma transversal. Isso concorda
com Monsivais (2013), que afirma que as instituições de ensino que capacitam recursos
humanos para a área da saúde devem incorporar planos de estudo que abordem
transversalmente a temática qualidade e segurança, o que contribui para que todos os
profissionais em formação conheçam sua contribuição e responsabilidade no
cumprimento das normas internacionais de qualidade e segurança.
De acordo com Urbanetto e Gerhardt (2013), o ensino do tema da segurança do
paciente deve perpassar todo o currículo e enfocar especificidades de riscos e medidas
preventivas de dano nos variados cenários de assistência à saúde.
A análise do corpus proveniente da transcrição das 31 entrevistas semiestruturadas
denotou 4.522 ocorrências de palavras, apresentadas em 971 formas distintas. Por meio
da Classificação Hierárquica Descendente foram analisados 130 segmentos de texto,
retendo 80,77% do total para elucidação das classes. Na figura 1 visualiza-se o
dendrograma que denota as cinco classes advindas das partições de conteúdo.
Figura 1: Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente da percepção de
docentes de discentes de Gestão Hospitalar acerca da importância do gestor hospitalar
no âmbito da segurança do paciente. Natal/RN, 2019.
O vocabulário típico da classe 1 permitiu a contextualização do “Papel do gestor na
construção de protocolos” para garantir a segurança do paciente, responsável por 20%
dos segmentos de texto analisados no âmbito do corpus. As palavras protocolo,
indicador, implementar, seguro e prático denotam a concepção dos docentes e
discentes de que o gestor hospitalar deve elaborar protocolos e indicadores para
possibilitar a avaliação situacional do paciente e, assim, implementar ações que visem
promover a segurança do paciente na instituição, conforme pode ser observado na
seguinte fala:
Então os [...] profissionais têm que trabalhar alinhados conceitualmente, alinhados por
meio de protocolo, alinhados por meio de indicador e quem vai permitir isso, que aquele
serviço funcione dessa forma é o gestor. (Indivíduo 4, docente)
Tal discussão dos sujeitos da pesquisa corrobora com o Programa Nacional de
Segurança do Paciente de 2013, que menciona os protocolos como instrumentos
elaborados para construir uma prática assistencial segura, componentes obrigatórios
dos planos de segurança do paciente dos serviços de saúde (ANVISA, 2013).
Os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo o
Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014),
são: prática de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde; cirurgia segura;
segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; identificação de
pacientes; comunicação no ambiente dos estabelecimentos de Saúde; prevenção de
quedas; úlceras por pressão; transferência de pacientes entre pontos de cuidado; e uso
seguro de equipamentos e materiais. Esses protocolos foram eleitos devido ao baixo
custo necessário para sua elaboração, bem como a magnitude dos eventos adversos
ocorridos devido à falta deles (BRASIL, 2014).
Por sua vez, a classe 4 abordou o “Papel do gestor na promoção da cultura de
segurança”, responsável por 20,9% dos segmentos de texto. Tal classe indica que o
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gestor tem a função de promover, na instituição, uma cultura de segurança do paciente,
reforçando os funcionários sobre a importância da mesma, capacitando os funcionários
com treinamentos e atualizações acerca da temática e anulando a cultura do erro,
conforme mencionado nas falas abaixo:
[...] o gestor [...] tem uma bandeira de luta para buscar instituir uma cultura de segurança
do paciente no seu estabelecimento, quer seja uma atenção primária, uma ubs, um
laboratório, um consultório, uma clínica, ou até um hospital mesmo, terciário. O gestor,
se ele tem uma compreensão da importância desse movimento de segurança do
paciente, que não é só um movimento, não é só algo pontual. (Indivíduo 15, docente)
O gestor pode criar, junto com os demais trabalhadores uma cultura de segurança, que
é essencial para a prevenção de eventos adversos. (Indivíduo 31, discente)
Tais falas estão de acordo com o conceito de Cultura de Segurança, que envolve
atitudes e valores incorporados que devem encorajar e recompensar a identificação, a
notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança; promover o
aprendizado organizacional a partir da ocorrência de incidentes; e proporcionar
recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança
(BRASIL, 2014).
Nesse sentido, estudiosos apontam que promover a cultura de segurança demanda
empenho e comprometimento de toda a instituição, porém com ênfase nos gestores,
que devem atuar incentivando a comunicação e a notificação dos erros e fortalecendo
a cultura não punitiva, proporcionando um clima de trabalho que prioriza a segurança
do paciente (MARINHO; RADÜNZ; BARBOSA, 2014).
Somando a esta discussão, a classe 2 representa os “Motivos da importância do gestor”,
responsável por 22,9% dos segmentos de texto, e mostra que o gestor tem papel
fundamental na promoção da segurança do paciente, de forma que não concentre as
ações apenas com os profissionais de saúde, mas de forma transversal, como mostra
as palavras fundamental, importante, mesmo, área e gestor, conforme a seguinte fala:
Então se ele entende que a segurança ela consegue transversalizar tudo isso, então ele
vai entender a importância e se ele entender importância, ele vai conseguir mediar essas
ações. (Indivíduo 19, docente)
Dessa forma, percebe-se a importância do trabalho em equipe para a segurança do
paciente, de modo que o gestor é de suma importância tanto para manter o elo entre os
profissionais de mesma área e de áreas diferentes como para extinguir a cultura de
punição substituindo a mesma pela cultura de segurança. Estudos apontam que são
crescentes as iniciativas para a promoção da segurança e da qualidade na assistência
à saúde em âmbito mundial, com envolvimento da alta direção das instituições até seus
colaboradores (OLIVEIRA et al. 2014).
Treviso, Brandão e Saitovitch (2009) concordam ao afirmar que uma das grandes
preocupações atuais dos serviços de saúde consiste na qualidade da atenção e a
segurança do paciente, em que a busca pela melhoria da qualidade é um processo
contínuo que necessariamente envolve todos os profissionais da instituição, sejam eles
da área assistencial ou administrativa.
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Assim, a classe 3 denotou o “Papel do gestor na garantia da qualidade do serviço” e é
responsável por 18,1% dos segmentos de texto, representados pelas palavras
qualidade, hospitalar, atendimento, unidade e prestar. Tais palavras permitem afirmar
que o gestor deve incorporar o conceito de segurança do paciente, pois uma vez
incorporado o gestor consegue trabalhar para garantir a qualidade da assistência
prestada no serviço o qual o gestor é responsável, de acordo com a seguinte fala:
Então o gestor tem que incorporar esse conceito, saber que ele está ligado à qualidade
do atendimento que ele presta e, principalmente, trabalhar para que todos os seus
colaboradores, funcionários estejam também conscientes da importância da segurança
do paciente para a missão da instituição, que é, na verdade, de reestabelecer a saúde
das pessoas, no caso de uma instituição hospitalar. (Indivíduo 13, docente)
A fala acima aborda a Gestão da Qualidade que, conforme Júnior e Bonelli (2006),
integra ações dirigidas a fim de obter um produto ou serviço com capacidade de
satisfazer plenamente às necessidades e expectativas do cliente, atingindo o que se
conhece como qualidade.
No contexto abordado pelos sujeitos e por este estudo, é abordada a qualidade em
saúde, a qual é definida como o grau em que os serviços prestados ao paciente
diminuem a probabilidade de resultados desfavoráveis, aumentando a probabilidade de
resultados favoráveis, com base em conhecimento científico (REIS; MARTINS;
LAGUARDIA, 2013).
Assim, percebe-se que a gestão da qualidade nos serviços hospitalares, em resposta
às mudanças sociais e ao dinamismo das necessidades organizacionais, precisa
englobar a segurança do paciente como um bem desejável a ser gerenciado, e o
responsável pela gestão da qualidade nos serviços de saúde é o gestor (VITURI;
ÉVORA, 2015).
Por último, a classe 5 se refere à “Necessidade do gestor conhecer a segurança do
paciente e o serviço”, responsável por 18,1% dos segmentos de texto. As palavras
empregadas nessa classe são: conhecer, perceber, identificar, envolver e promover. A
contextualização dessa classe significa que o gestor deve conhecer o significado de
segurança do paciente, entender sobre os procedimentos e conhecer a dinâmica e os
indicadores do serviço de saúde o qual trabalha, pois conhecendo a realidade de seu
local de trabalho é possível estabelecer a cultura de segurança do paciente, segundo o
que diz a fala abaixo:
E aí o gestor ele tem que conhecer a importância de forma ampla, aonde que ele
trabalhando segurança do paciente, o que é que ele vai conseguir para dentro do
hospital. Porque se aquele gestor enxergar que a segurança do paciente está muito só
voltado para quem é da assistência, ele jamais vai entender a importância daquilo.
(Indivíduo 19, docente)
Nesse sentido, verifica-se a necessidade do engajamento e motivação dos profissionais
de saúde, sobretudo dos gestores, visto que o apoio destes eleva o valor atribuído a
assuntos relacionados à qualidade e motiva a adesão dos trabalhadores ligados à
assistência das estratégias para a promoção da segurança do paciente (CAUDURO et
al., 2017). Dessa forma, pode-se verificar como urgente e relevante o envolvimento do
gestor hospitalar na promoção da segurança do paciente.
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Conclusão

O presente estudo permitiu identificar a percepção de docentes e discentes acerca da
importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente, mostrando os
motivos de sua importância, fundamental na construção de protocolos, na promoção da
cultura de segurança e na garantia da qualidade do serviço. Evidenciou, ainda, a
necessidade de o gestor conhecer a segurança do paciente e o serviço o qual está
atuando para que tal abordagem seja aplicada.
O estudo apresentou a limitação de refletir a realidade de apenas um curso de nível
superior da área da saúde e, por isso, se faz necessária avaliação da abordagem acerca
da segurança do paciente nos demais cursos.
A pesquisa espera contribuir com o diagnóstico do Curso Tecnológico de Gestão
Hospitalar sobre a abordagem da temática segurança do paciente, de modo a promover
as melhorias necessárias no ensino de tal tema, bem como chamar atenção para que o
mesmo diagnóstico seja realizado com os demais cursos da área da saúde,
considerando a relevância da segurança do paciente para os serviços de excelência em
saúde.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO PROTOCOLO DE SEGURANÇA NO
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA EQUIPE DE SAÚDE EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Resumo
INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é uma questão ampla, de abrangência
multidisciplinar. Portanto, o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração
de medicamentos deverá ser implantado em todos os estabelecimentos que prestam
cuidados à saúde. Diante do exposto, desenhou-se um quadro inquietante, uma vez que
o erro no paciente crítico é potencialmente perigoso. Desse modo, objetiva-se avaliar a
atuação e conhecimento dos profissionais da saúde no processo medicamentoso.
MÉTODO: Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, realizado nas
unidades assistenciais de internação do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL),
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A população foi composta
pela equipe de enfermagem que trabalha nas unidades assistenciais do HUOL. O
instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado pelas pesquisadoras, tomando
como base o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de
medicamentos do Ministério da Saúde/ANVISA (2013). RESULTADOS: Participou da
pesquisa 42 profissionais da equipe de enfermagem do referido hospital universitário.
Verificou-se que a atuação dos profissionais de enfermagem do referido hospital é
razoável, visto que grande parte da amostra realiza os procedimentos que são
preconizados no Protocolo de Segurança no preparo e administração de medicamentos.
Porém, ainda existem pontos a serem melhorados.
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Erros de Medicação; Enfermagem.
TITLE: EVALUATION OF KNOWLEDGE AND ADHERENCE TO THE SAFETY
PROTOCOL
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PREPARATION
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PRODUCTS BY THE NURSING TEAM IN A UNIVERSITY HOSPITAL
Abstract
INTRODUCTION: Patient safety is a broad, multidisciplinary issue. Therefore, the safety
protocol for prescribing, using and administering medications should be implemented in
all healthcare facilities. Given the above, a disturbing picture has been drawn, as the
error in the critically ill patient is potentially dangerous. Thus, the objective is to evaluate
the performance and knowledge of health professionals in the medication process.
METHOD: This is a quantitative, descriptive and prospective study, conducted in the
inpatient care units of the Onofre Lopes University Hospital (HUOL), Federal University
of Rio Grande do Norte (UFRN). The population consisted of the nursing staff working in
the care units of HUOL. The data collection instrument used was developed by the
researchers, based on the safety protocol for the prescription, use and administration of
medicines from the Ministry of Health / ANVISA (2013). RESULTS: Participated in the
research 42 professionals of the nursing staff of the referred university hospital. It was
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found that the performance of nursing professionals of the hospital is reasonable, since
most of the sample performs the procedures that are recommended in the Safety
Protocol in the preparation and administration of medicines. However, there are still
points to be improved.
Keywords: Patient safety; Medication errors; Nursing.
Introdução
Na condução de pacientes internados em unidades assistenciais clinicas e cirúrgicas,
entende-se a necessidade de se empregarem inúmeros recursos tecnológicos para o
diagnóstico e terapia, além de medicamentos com risco potencial para o cliente. A
administração de um elevado número de medicamentos por paciente remete-nos à
importância da sua monitorização no que concerne à avaliação de sua resposta do
mesmo diante da terapêutica adotada. Neste aspecto, incluem-se o reconhecimento das
reações adversas e detecção de erros que são responsabilidade de todos e que deve
abranger, sempre que possível, o paciente e seus familiares. Ressalta-se, também, a
importância de os profissionais estarem atentos às interações que podem ocorrer entre
os medicamentos, com nutrientes ou agentes químicos ambientais, alertando possíveis
respostas indesejadas quanto à terapêutica (BOHOMO, 2014). Os medicamentos de
alta vigilância (MAV), também conhecidos como de alto risco ou potencialmente
perigosos, são aqueles com maior potencial de causar danos graves ou até mesmo
fatais, quando um erro ocorre no curso de sua utilização. Apesar de as ocorrências com
este tipo de medicamento serem menos comuns, as consequências ao usuário podem
ser mais devastadoras. Uma das consequências do potencial risco dos medicamentos
de alta vigilância é o Evento Adverso (EA). Evento adverso (EA) é definido como lesão
ou dano não intencional que resulta em incapacidade ou disfunção, temporária ou
permanente e/ou prolongamento de tempo de permanência ou morte como
consequência do cuidado prestado. O que caracteriza o evento adverso é o fato do dano
ou lesão ter sido causada pelo cuidado prestado na organização de saúde e não por ser
decorrente da evolução da doença de base (NOVARETTI et al., 2013). Essas
ocorrências afetam em média 10% das admissões hospitalares e constituem atualmente
um dos maiores desafios para o aprimoramento da qualidade na área da saúde,
refletindo um marcante distanciamento entre o cuidado ideal e o cuidado real. Esses
eventos quando decorrentes de erros, são denominados EAs evitáveis e passíveis de
prevenção em cerca de 50% a 60% dos casos. Embora, normalmente, não acarretem
danos importantes aos pacientes, incapacidade permanente e óbito podem ocorrer.
Estima-se que 1.000.000 de EAs evitáveis ocorram anualmente nos Estados Unidos da
América (EUA), contribuindo para a morte de 44.000 a 98.000 pessoas/ano
(NOVARETTI et al., 2013). Enfatiza-se que os EAs relacionados ao uso de medicações
são a segunda categoria mais frequente, sendo superados somente por aqueles
relacionados aos cirúrgicos. Estima-se que os erros de medicação em hospitais
provoquem mais de 7.000 mortes por ano nos EUA, acarretando importantes custos
tangíveis e intangíveis. No Brasil ainda não estão disponíveis estatísticas de óbitos
relacionados a erros de medicação (ANVISA, 2013). Desse modo, na prevenção de EAs
evitáveis, o grupo de medicamentos, por serem considerados potencialmente perigosos
ou de alta vigilância (highalert medications), possuem maior potencial de provocar danos
ao paciente quando existe erro na sua utilização. Assim, erros envolvendo
medicamentos têm maior gravidade, sendo necessária a adoção de protocolos
específicos para sua prevenção. Tendo em vista essa situação preocupante, a
Organização Mundial de Saúde – OMS lançou, em 2004, o programa Aliança Mundial
para a Segurança do Paciente, que conclama todos os países-membros a adotarem
medidas para assegurar a qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades
de saúde (ANVISA, 2013). A segurança do paciente é uma questão ampla, de
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abrangência multidisciplinar e que requer engajamento político de todos os envolvidos
com a saúde: profissionais de saúde, pacientes, instituições, governo e empresas do
ramo da saúde de forma integrada. Urge que sejam promovidas mudança culturais e
comportamentais que promovam os avanços pretendidos nesse contexto e tornem a
assistência prestada nos diversos segmentos do sistem
Metodologia
Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, realizado nas unidades
assistenciais de internação do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) administrado, atualmente, pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Está situado na Rua Nilo
Peçanha, 620, Petrópolis, Zona Leste da cidade de Natal/RN. Por suas características
de natureza pública e integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe de
atendimento 100% SUS, tendo por objetivo a prestação de assistência à saúde de
qualidade à população do Rio Grande do Norte. Neste contexto está inserido como
referência de média e alta complexidade em diversas áreas para todo o estado, além
de ser uma unidade referenciada para as urgências cardiológicas do SUS. Tem como
missão - Promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência,
no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com qualidade, ética e sustentabilidade.
O hospital dispõe atualmente de uma estrutura de 128 consultórios (84 médicos + 9
outras especialidades no HUOL, 27 no Hospital de Pediatria /HOSPED e 08 na unidade
familiar de medicina comunitária) e 337 leitos hospitalares, destes 10 de Unidade de
Terapia Intensiva/UTI, dos quais, 15 da Terapia Intensiva (05 UTI Pediátrica e 10 UTI
Adulto). A população foi composta pela equipe de enfermagem que trabalha nas
unidades assistenciais do HUOL. Como critérios de inclusão estabeleceu-se:
profissionais que desenvolvem suas atividades nas Enfermarias de clínica médica,
cirúrgicas e Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrica e ambulatório que
atuem diretamente no processo medicamentoso; profissionais que concordaram em
participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012).
Como critérios de exclusão institui-se: profissionais da saúde que estejam de férias,
afastados ou de licença gestante e/ou médica. O instrumento de coleta de dados
utilizado foi elaborado pelas pesquisadoras, tomando como base o protocolo de
segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da
Saúde/ANVISA (2013). O mesmo foi submetido a um pré-teste no grupo de pesquisa
Saúde e Sociedade da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (ESUFRN). Este sofreu pequenas modificações na sua redação, estruturação,
conteúdo, sequência, categorização e codificação das informações, objetivando melhor
aplicabilidade e adequação aos propósitos do estudo. Ficou composto por duas partes:
a primeira se refere a caracterização sociodemográfica dos participantes e a segunda
foi composta por 16 questões sobre a atuação da equipe de saúde na prescrição,
dispensação, no preparo e administração de medicamentos, utilizando uma escala tipo
Likert com cinco opções de respostas: nunca, uma vez, algumas vezes, muitas vezes
ou sempre. Para que a pesquisa ocorresse, foram adotados os seguintes
procedimentos: encaminhamento de ofício à Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) da
instituição, no qual informa sobre a pesquisa e solicita a autorização para a sua
realização, além da utilização formal do nome da instituição no relatório final da
investigação. Os pesquisadores se comprometeram, nesse ofício, a honrar os princípios
científicos, éticos e legais que regem a pesquisa em seres humanos, preconizados na
Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). De posse da
autorização, o projeto foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
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(CEP) da UFRN com toda documentação necessária para a sua submissão. Após a
aprovação do CEP, sob o nº 2.515.056 e CAAE nº 79099317.5.0000.5537, foi realizada
a pré-testagem do instrumento de coleta de dados no Grupo de Pesquisa Saúde e
Sociedade da Escola de Saúde da UFRN, com a finalidade de avaliar a sua
aplicabilidade, no que diz respeito a validade, fidedignidade e confiabilidade do mesmo.
A coleta dos dados foi realizada pelas pesquisadoras no período de setembro a
dezembro de 2018, seguindo os seguintes passos: apresentação do pesquisador,
esclarecimento dos objetivos e propósitos do estudo e solicitação de leitura e
preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando-os
sobre o seu anonimato, sigilo dos dados e guarda do material coletado sob a
responsabilidade do coordenador da pesquisa. Após o consentimento dos profissionais
do serviço, foi iniciada a coleta de dados através da utilização do questionário de
pesquisa. A análise foi realizada inicialmente com a leitura atenta dos instrumentos
contendo os dados coletados, os quais foram tabulados e representados
quantitativamente pela frequência absoluta e relativa através de tabelas, objetivando
fornecer ao leitor dados da situação real do tema pesquisado. Os dados foram
analisados pela estatística descritiva e apresentados em forma de tabelas. Para tanto,
utilizamos os softwares SPSS 15.0 e o Microsoft-Excel.
Resultados e Discussões
Participou da pesquisa 42 profissionais da equipe de enfermagem do referido hospital
universitário. Destes, 4 (9,5%) são Auxiliares de Enfermagem, 34 (81%) Técnicos de
Enfermagem e 4 (9,5%) Enfermeiros. 5 (11,9%) eram do sexo masculino e 37 (88,1%)
do sexo feminino, com idades entre 23 a 53 anos. Com relação à qualificação
profissional, 14 (33,3%) possuem o ensino médio, 16 (38,1%) tem graduação e 12
(28,6%) possuem pós-graduação. Predominaram os profissionais com graduação em
Enfermagem (10; 23,8%), e as demais áreas contemplaram Administração, Gestão
Pública, Nutrição e Recursos Humanos. Dentre os que são pós-graduados, 3 (7,1%)
possuem mestrado, e os demais tem especialização lato sensu. Os cursos realizados
por eles contemplam Enfermagem do trabalho, Oncologia, Cardiologia, Nefrologia, UTI,
Urgência e Emergência e Saúde da Família. Sobre o tempo de serviço na enfermagem
variou de 10 meses a 33 anos, e o tempo de serviço na unidade variou de 2 meses a
23 anos. E com relação ao número de vínculos empregatícios, 22 (52,4%) profissionais
relataram possuir apenas 1 vínculo, e 20 (47,6%) relataram possuir 2 vínculos.
Predominou o número de profissionais que realizaram treinamento relacionado a
administração de medicamentos (30; 71,4%). O processo em que se desenvolve a
medicação é complexo visto que atuam profissionais de diversas áreas, como a
enfermagem, equipe da farmácia e médicos. Estes executam funções interdependentes,
de modo que uma falha em qualquer uma das etapas pode interferir no conjunto de
atividades realizadas, ocasionando transtornos tanto para os profissionais quanto para
os pacientes (SILVA et al., 2017). A partir disso, houve a necessidade da criação do
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) por meio da portaria nº 569/2013,
para que haja uma atualização nas práticas do cuidado nos serviços de saúde,
favorecendo a diminuição da ocorrência de EAs no que tange ao uso de medicamentos.
É fundamental que o procedimento seja realizado de forma correta para que se tenha o
melhor resultado e possa beneficiar o paciente (LLAPA-RODRIGUEZ et al., 2017).
Observa-se que o erro mais verificado corresponde a dose errada, e sabemos que existe
um instrumento que auxilia nessa questão. Consiste nos 13 certos na administração de
medicamentos, onde o profissional deve conferir os seguintes pontos: prescrição
correta, paciente certo, medicamento certo, validade certa, forma/apresentação certa,
dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente, via de administração certa,

CIÊNCIAS DA VIDA

37

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

horário certo, tempo de administração certo, ação certa e registro certo (LLAPARODRIGUEZ et al., 2017). Dessa forma, verifica-se que os entrevistados não estão
realizando este método corretamente. Ao serem questionados sobre a frequência que
realizam a dupla checagem antes de preparar os medicamentos, 23 (54,8%)
responderam “SEMPRE”, 9 (21,4%) responderam “ALGUMAS VEZES”, 8 (19,1%)
responderam “MUITAS VEZES” e 2 (4,7%) responderam “NUNCA”. Ao serem
questionados sobre a frequência que realizam a confirmação do nome do paciente antes
de administrar o medicamento, 36 (85,7%) responderam “SEMPRE” confirmar esse
dado. A dupla checagem na administração de medicamentos é o processo onde o
profissional realiza a conferência dos dados pelo menos duas vezes durante o preparo
e administração dos medicamentos. Esse ato consiste em uma barreira implementada
pela equipe com a intenção de reduzir danos para os pacientes, evitando erros de
medicação. Conforme já verificamos, é essencial a identificação correta do paciente e a
confirmação do nome completo do mesmo no momento da medicação (PEREIRA et al.,
2018). Ao perguntar sobre a frequência que os participantes da pesquisa administram
medicamentos preparados por outros profissionais, 17 (40,5%) responderam “NUNCA”,
17 (40,5%) responderam “ALGUMAS VEZES”, 7 (16,6%) responderam “UMA VEZ” e 1
(2,4%) respondeu “MUITAS VEZES”. Com relação a frequência que os entrevistados
registram/checam os medicamentos administrados por outros profissionais, 23 (54,7%)
responderam “NUNCA”, 12 (28,5%) responderam “ALGUMAS VEZES” e 3 (7,1%)
responderam “UMA VEZ”. Os demais não responderam à questão. Para a segurança
do paciente é importante que o profissional que preparou o medicamento seja o
responsável pela sua administração visto que ele sabe se o medicamento e a dose estão
corretas. Este deve colocar no recipiente uma etiqueta de identificação contendo o nome
do paciente, dose, princípio ativo e solução utilizada para diluição do medicamento,
horário e a identificação do profissional (COREN/GO, 2017). De acordo com o Protocolo
de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, publicado pelo
Ministério da Saúde através da Portaria MS n.º 2.095/2013, as prescrições verbais
devem ser restritas às situações de urgência/emergência, precisando ser escritas de
imediato no formulário da prescrição após a administração do medicamento, e validadas
pelo prescritor assim que possível. Segundo este documento, quando a ordem verbal
for estritamente necessária, o prescritor deve falar o nome, a dose e a via de
administração do medicamento de forma clara. O profissional que recebeu a ordem
verbal deve repetir o que foi dito e ser confirmado pelo prescritor antes de administrar a
medicação (RESOLUÇÃO COFEN, 2015). Sobre a higienização das mãos no preparo
de medicamentos, 33 (78,5%) relataram “SEMPRE” realizar antes do preparo, e 27
(64,2%) relataram “SEMPRE” realizar após do preparo. A higienização das mãos (HM)
é reconhecida mundialmente como uma medida primária, de suma importância no
controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Por isso, é considerada como
um dos pilares da prevenção de infecções nos serviços de saúde. Apesar disso, estudos
sobre o tema mostram que a adesão dos profissionais de saúde às práticas de HM de
forma contínua e rotineira ainda é baixa, devendo ser incitada para tornar esses
profissionais conscientes da importância desse hábito (ANVISA, 2018). Ao perguntar
com que frequência os entrevistados esquecem de administrar os medicamentos, 29
relataram “NUNCA” esquecer. E sobre a frequência que esquecem de checar os
medicamentos que administra, 19 (45,2%) responderam “NUNCA”, 11 (26,2%)
responderam “ALGUMAS VEZES” e 8 (19%) responderam “UMA VEZ”. Os demais
deixaram a questão em branco. Ao serem questionados sobre a frequência que
costumam antecipar o preparo e administração dos medicamentos, 18 (42,8%)
responderam “NUNCA”, 17 (40,4%) responderam “ALGUMAS VEZES”, 2 (4,7%)
responderam “UMA VEZ” e 1 (2,3%) respondeu “MUITAS VEZES”. Registrar
corretamente a administração do medicamento prescrito no prontuário do paciente é
primordial. Deve-se certificar que foi administrado ao paciente, evitando a duplicação da
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administração do medicamento por outro profissional. Também é importante realizar a
administração do medicamento no horário certo para que não comprometa o tratamento,
de modo que é inadmissível que haja a antecipação do mesmo (ANVISA, 2013) Sobre
o uso do celular durante as preparações dos medicamentos, a maioria (39; 92,8%)
referiu “NUNCA” utilizar o mesmo. Ao perguntar com que frequência os participantes da
pesquisa checam se o paciente tem histórico de alergia ao medicamento antes da
administração, 33 relataram “SEMPRE” realizar a checagem. É importante que se
registre com destaque na prescrição as alergias relatadas pelo paciente, familiares e/ou
cuidadores, pois esse ato auxilia na análise farmacêutica das prescrições e os cuidados
de enfermagem, diminuindo dessa forma a chance da dispensação e administração de
medicamento ao qual o paciente é alérgico, evitando danos ao mesmo (ANVISA, 2013).
Conclusão
Verificou-se que a atuação dos profissionais de enfermagem do referido hospital é
razoável, visto que grande parte da amostra realiza os procedimentos que são
preconizados no Protocolo de Segurança no preparo e administração de medicamentos.
Porém, ainda existem pontos a serem melhorados, como a administração de
medicamentos preparados por outros profissionais e antecipação do preparo e
administração dos medicamentos sendo realizados em horário incorreto. Com isso, é
primordial que exista um treinamento mais específico na temática, onde todos os
profissionais possam participar. Também é necessário um monitoramento contínuo das
ações dos profissionais e criação de indicadores com o intuito de avaliar a qualidade da
assistência. Por fim, espera-se que o estudo contribua significativamente na elaboração
de estratégias de melhoria da adesão do protocolo mencionado, sempre visando à
educação permanente em saúde.
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Anexos

Figura 1. Frequência de erros presenciados relacionados a administração de
medicamentos
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Figura 2. Frequência de erros realizados relacionados a administração de
medicamentos

Figura 3. Tipos de erros presenciados relacionados a administração de medicamentos
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Figura 4. Tipos de erros realizados relacionados a administração de medicamentos

Figura 5. Frequência de administração de medicamentos por ordem verbal
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Figura 6. Motivos de administração de medicamentos por ordem verbal
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TÍTULO: Mapeando as PICS e seus impactos no processo saúde-doença em usuários
do Centro de Referência em Práticas Integrativas da SMS/Natal/RN
Resumo
Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho intitulado
“Mapeando as PICS e seus impactos no processo saúde-doença em usuários do Centro
de Referência em Práticas Integrativas da SMS/Natal/RN”. Trata-se de uma pesquisa
que pretende analisar a oferta das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
(PICS) no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares (CERPIC)
da Secretaria Municipal de Saúde Natal, no Rio Grande do Norte, como um novo modelo
de atenção e cuidado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O CERPIC
visa ampliar a oferta e o acesso de ações e serviços de saúde, bem como fortalecer as
experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede, de acordo com os princípios
fundamentais do SUS, atuando nos campos de prevenção de agravos e da promoção,
manutenção e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e
centrada na integralidade do indivíduo. Identificaremos as PICS oferecidas, e qual o
impacto das mesmas no processo saúde-doença dos usuários que apresentam doenças
crônicas como: diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculo-esquelético, depressão
dentre outras.. Pretendemos com esta pesquisa reafirmar a posição das PICS como
inovação tecnológica aplicada nos serviços de saúde no cuidado aos usuários do SUS,
apresentando o custo-efetividade destas práticas.

Palavras-chave: PICS, inovação tecnológica, SUS.
TITLE: MAPPING THE PICS AND IT'S IMPACTS ON THE HEALTH-DISEASE
PROCESS IN SMS/NATAL/RN INTEGRATIVE PRACTICE REFERENCE CENTER
USERS.
Abstract

This research project intends to analyze the offer of integrative and complementary
health practices (PICS) in the Center of reference in Integrative and complementary
Practices (CERPIC) of the Municipal Health Secretariat Natal, in Rio Grande do Norte,
as a new model of attention and care to users of the unified health system (SUS). The
CERPIC aims to expand the supply of and access to health actions and services, as well
as strengthen the experiences that have already being developed in the network,
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according to the fundamental principles of the SUS, acting in the fields of prevention of
diseases and the promotion, maintenance and Health recovery based on humanized
care model and centered on the integrality of the individual. We will identify the PICS
offered, and what are their impact of on the health-disease process of users which have
chronic diseases such as: diabetes, hypertension, osteo-musculo-skeletal disorders
among others. We intend with this research to reaffirm the position of the PICS as
technological innovation applied in health care services in the careers of SUS users,
presenting the cost-effectiveness of these practices.

Keywords: PICS, technological innovation, SUS.
Introdução
A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
(PNPIC) teve início a partir do atendimento das às diretrizes e recomendações de várias
Conferências Nacionais de Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em
junho de 2003, representantes das Associações Nacionais de Fitoterapia, Homeopatia,
Acupuntura e Medicina Antroposófica, reuniram-se com o então Ministro da Saúde,
ocasião em que, por solicitação do próprio Ministro, foi instituído um grupo de trabalho,
coordenado pelo Departamento de Atenção Básica/SAS e pela Secretaria Executiva,
com a participação de representantes das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos e de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/MS; Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa); e Associações Brasileiras de Fitoterapia, Homeopatia,
Acupuntura e Medicina Antroposófica, para discussão e implementação das ações no
sentido de se elaborar a Política Nacional. (BRASIL, 2006).
As práticas e seus métodos foram implementados à saúde para o bem-estar do usuário
fazendo com que a medicina tradicional fosse renovada com outras técnicas
melhorando os resultados, e diminuindo o uso de medicamentos. Em 1986 a 8ª
Conferência Nacional de Saúde (CNS), constituiu um marco para a oferta das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no sistema de saúde do Brasil visto
que, impulsionada pela Reforma Sanitária, deliberou em seu relatório final pela
"introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de
saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica
preferida". (BRASIL, 2006).
Como resultado final desse processo de tornar as PICS um meio eficaz e natural de
cuidar da saúde da população. Em fevereiro de 2006, o documento final da política, com
as respectivas alterações, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de
Saúde e consolidou-se, assim, a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS, publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 971 em 03
de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006. (BRASIL, 2006).
Algumas das PICS disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são oferecidas à
população do Rio Grande do Norte, as práticas da medicina tradicional chinesa, terapia
comunitária, dança circular/biodança, yoga, massagem, auriculoterapia, massoterapia,
musicoterapia, acupuntura e tratamento quiroprático são oferecidas na Atenção Básica
para o tratamento de usuários do SUS, em 92 municípios. Essas práticas são alguns
dos tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para tratar e prevenir diversas doenças, como depressão,
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hipertensão, doenças crônicas. Em 2017, foram registrados mais de seis mil
atendimentos individuais no Estado. (BRASIL, 2018).
Assim, o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de um novo modelo de atenção e
cuidado e seu impacto no processo saúde-doença na Região Metropolitana de Natal”,
da qual este plano de trabalho faz parte, que tem como objetivos: 1) analisar as ofertas
dos serviços do Centro de Referência de Práticas Integrativas e Complementares de
Natal/RN (CERPIC); 2) mapear as informações sobre os usuários que apresentam
doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculo-esquelético,
depressão dentre outras e, 3) analisar o custo efetividade destas práticas no processo
saúde-doença dos usuários que as utilizam.

Metodologia

A metodologia da pesquisa configura-se como abordagem qualitativa e quantitativa,
descritivo-exploratória, desenvolvida por discentes e docentes do curso de Graduação
Tecnológica em Gestão Hospitalar da Escola de Saúde da UFRN (ESUFRN).
O campo de pesquisa será o Centro de Referência de Práticas Integrativas e
Complementares (CERPIC) em Natal, no Rio Grande do Norte. A primeira etapa da
pesquisa será o mapeamento, levantando informações sobre os usuários que
apresentam doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculoesquelético, depressão dentre outras, essa ação permitirá definir o tamanho da amostra
da pesquisa.
Realizaremos o levantamento das PICS oferecidas aos usuários, do CERPIC para em
seguida, debater junto aos usuários sobre a possível eficácia das PICS no processo
saúde-doença do grupo. Será usado um questionário semi-estruturado com questões
sobre a utilização das PICS no tratamento das doenças e os prováveis efeitos oriundos
delas.
Desta forma, a pesquisa também envolverá os profissionais que oferecem as práticas
aos usuários, buscando identificar como eles percebem o custo-efetividade das mesmas
na manutenção da saúde dos usuários. Como forma de integrar usuários e profissionais
que utilizam e/ou aplicam as PICS, será utilizada a técnica de pesquisa qualitativa dos
grupos focais (GF), que torna possível a coleta de dados de natureza qualitativa, por
meio de informações oriundas de sessões com grupos reduzidos e homogêneos, com
características comuns (como idade, ocupação, nível de escolaridade) (LARA,
ACEVEDO e BERENZON, 2004).

Resultados e Discussões

Para atender às diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres
humanos e, em conformidade com a resolução do Conselho Nacional de Saúde N.466,
de 12 de Dezembro de 2012. O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos (CAAE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
e aprovado em 29 de julho de 2019 com nº 15868619.0.0000.5537.
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Cabe ressaltar que a pesquisa só pode ser iniciada após a emissão do parecer do
CAAE, então neste momento ainda não possuímos dados para apresentar e discutir.

Conclusão

A pesquisa foi registrada em 2018 contando com a participação de uma bolsista
voluntária, que nesse primeiro ano se apropriou da temática, bem como construiu
instrumentos que serão utilizados para a coleta das informações do objeto de estudo.
Na distribuição de cotas de 2019-2020, a pesquisa foi contemplada com uma cota de
bolsa PIBIC-IC o que permitirá que a bolsista realize as etapas propostas para o
cumprimento dos objetivos previstos na pesquisa.
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE
GESTORES DE UMA MATERNIDADE DO MUNÍCIPIO DE NATAL/RN
Resumo
Nos últimos anos a segurança do paciente tem se tornado uma preocupação em âmbito
mundial e um dos temas mais discutidos no setor saúde, configurando-se como um
princípio fundamental do cuidado e um componente crítico de gestão da qualidade. Os
ocupantes de cargos de gestão em saúde possuem um papel importante na qualidade
do atendimento e na segurança do paciente, no qual deve ser uma das suas maiores
prioridades. Desta forma o presente trabalho objetivou avaliar a cultura de segurança
entre os profissionais ocupantes de cargos de gestão na Maternidade Professor Leide
Morais no município de Natal/RN. Trata-se de um estudo de característica avaliativa e
de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário
aplicado a 7 profissionais que exercem o cargo de coordenadores de cada área
profissional e que atua na assistência. A partir dos resultados, constatou-se que cerca
de 57% dos gerentes de unidade são médicos. Outro dado encontrado foi que cerca de
86% dos gerentes relataram que existe pessoal insuficiente para dar conta da carga de
trabalho e cerca de 57% acham que os profissionais que atuam na maternidade
trabalham mais horas do que seria o melhor para o cuidado do paciente. Portanto, os
gestores devem atentar-se a um modelo de gestão participativo, com estruturas mais
horizontais e que atendam às necessidades dos pacientes e dos profissionais através
de uma comunicação eficaz e de uma valorização profissional.
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Cultura de Segurança. Gestão.
TITLE: EVALUATION OF PATIENT SAFETY CULTURE AMONG MANAGERS OF A
CHRISTMAS / RN MATERNITY
Abstract
In recent years patient safety has become a worldwide concern and one of the most
discussed topics in the health sector, becoming a fundamental principle of care and a
critical component of quality management. Occupants of health management positions
play an important role in the quality of care and patient safety, which should be one of
their highest priorities. Thus, the present work aimed to evaluate the safety culture
among professionals occupying management positions at Professor Leide Morais
Maternity in Natal / RN. It is a study of evaluative characteristic and quantitative
approach. Data collection was performed through a questionnaire applied to 7
professionals who work as coordinators of each professional area and who work in
assistance. From the results, it was found that about 57% of unit managers are doctors.
Another finding was that about 86% of managers reported that there is insufficient staff
to cope with the workload and about 57% think that professionals who work in maternity
work longer hours than would be best for patient care. Therefore, managers should pay
attention to a participative management model, with more horizontal structures that meet
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the needs of patients and professionals through effective communication and
professional enhancement.
Keywords: Patient safety. Safety Culture. Management.
Introdução
Nos últimos anos a segurança do paciente tem se tornado uma preocupação em âmbito
mundial e um dos temas mais discutidos no setor saúde. Este debate teve início a partir
da divulgação do relatório do Institute of Medicine (IOM) To Err is Human, apresentado
em 1999 nos Estados Unidos da América (EUA). O relatório apontou que cerca de 100
mil pessoas morreram em hospitais a cada ano vítimas de eventos adversos nos EUA.
(CASSIANI, 2010)
No Brasil o Ministério da Saúde (MS) instituiu através da Portaria nº 529 de 1º de Abril
de 2013 o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de
contribuir para a qualificação do cuidado nos estabelecimentos de saúde no Brasil. Esta
portaria tem como principais objetivos específicos: promover e apoiar a implementação
de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, além
de estimular a implantação de núcleos da gestão do risco nos estabelecimentos de
saúde. (BRASIL, 2013).
Segundo o PNSP, a cultura de segurança configura-se a partir de cinco características
operacionalizadas pela gestão de segurança da organização: 1) cultura na qual todos
os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem
responsabilidade pela sua própria segurança e a de seus colegas, pacientes e
familiares; 2) cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e
operacionais; 3) cultura que encoraja e recompensa a identificação, notificação e
resolução dos problemas relacionados à segurança; 4) cultura que, a partir da
ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional; e 5) cultura que
proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da
segurança (BRASIL, 2013).
O principal objetivo da segurança do paciente é prevenir os danos causados durante a
realização de cuidados de saúde médico-hospitalar através da gestão de riscos. A
segurança do paciente é um princípio fundamental do cuidado e um componente crítico
de gestão da qualidade, requer uma abordagem abrangente para identificar os riscos
reais e potencias. (MILAGRES, 2015)
Os gestores e gerentes em saúde possuem um papel importante na qualidade do
atendimento e na segurança do paciente, no qual deve ser uma das suas maiores
prioridades. Este papel pode ser desempenhado através da gestão de risco que está
atrelada à identificação de não conformidades no âmbito dos processos de segurança,
propondo ações de prevenção no intuito de melhorar a qualidade da assistência
prestada e garantir maior segurança. Portanto o gestor necessita estar preparado para
agir de acordo com uma cultura de segurança, sendo instrumentalizado para
proporcionar um funcionamento adequado dos serviços de saúde.
No entanto é fato que existe uma questão de despreparo técnico envolvida na realidade
dos serviços de saúde do nosso país e o desconhecimento técnico científico, tem uma
influência direta sobre a forma como esse gestor operacionaliza suas funções e de seus
profissionais (COELHO et al., 2016).
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Diante do exposto interroga-se: existe uma cultura de segurança entre os profissionais
que ocupam cargo de gestão e gerência nos serviços obstétricos da cidade de natal
RN? Em busca de respostas a tais questionamentos, o presente trabalho objetivou
avaliar a cultura de segurança entre os profissionais gestores/gerentes na Maternidade
Professor Leide Morais no município de Natal/RN.
Dentro desse contexto, a problemática principal a ser trabalhada está na cultura dos
profissionais com relação à segurança do paciente, no que concerne aos
gestores/gerentes estes parecem estar distantes de uma pratica segura. Desta forma
investigar como esse profissional compreende a segurança do paciente a partir de uma
cultura de segurança que possa estar desenvolvida ou não, pode trazer diversos
benefícios.

Metodologia

TIPO DE ESTUDO
O presente estudo é de característica avaliativa e de abordagem quantitativa. Entendese por pesquisa avaliativa o procedimento que consiste em emitir um julgamento de
valor a respeito de um determinado assunto utilizando métodos científicos, com o
objetivo de auxiliar na tomada de decisão (HARTZ, 1997). Para Samico et al (2010) esse
julgamento pode ser resultado da aplicação de critérios e normas ou se elaborar a partir
de um procedimento científico.
LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi desenvolvido na Maternidade Professor Leide Morais no munícipio de
Natal/RN, referência para realização de partos de risco habitual no município. Esta
maternidade conta atualmente com quarenta leitos de atendimento obstétrico de risco
habitual para partos normais, cesarianas e curetagem. Do total de 40 leitos, 11
correspondem a suítes de Pré-parto, Parto e Puerpério (PPP), além de 29 leitos de
enfermarias, 01 centro cirúrgico com 2 salas cirúrgicas, mas somente uma em
funcionamento, que realiza cirurgias cesarianas e procedimentos como curetagem e
outros procedimentos de pequeno porte (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2017).
A Maternidade Leide Morais é procurada pelas mulheres procedentes dos Distritos
Norte I e II, correspondendo a uma frequência superior a 90%. Já no que diz respeito
às regiões de saúde é procurada principalmente pela sétima, terceira e primeira região
de saúde, respectivamente em ordem crescente de frequência.
POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO
Este serviço é composto por uma equipe de profissionais de nível superior e médio que
prestam assistência direta aos pacientes, correspondendo a 240 profissionais, destes
33 enfermeiros, 34 médicos obstetras e 38 pediatras, 08 médicos anestesistas, 09
bioquímicos, 06 farmacêuticos, 90 técnicos de enfermagem, 08 técnicos de laboratório,
08 auxiliares de farmácia e 06 maqueiros.
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A amostra foi composta por profissionais que exercem o cargo de gestores
(coordenação, direção) de cada área profissional e que atua na assistência ao paciente,
ou seja (7 profissionais). Foram excluídos da pesquisa os profissionais ausentes por
motivo de férias, licenças ou afastados de suas atividades no período de coleta dos
dados e aqueles que se recusarem a assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) ou não devolverem o instrumento de coleta após duas tentativas.
COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
A coleta de dados ocorreu nos meses de abril a junho de 2018 após aprovação pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), sendo convidados a participar os profissionais após
explicação dos objetivos do estudo e a contribuição que este trará para o serviço. Após
concordarem em participar, entregou-se o TCLE ao participante e o instrumento de
coleta.
Para avaliação da cultura dos profissionais com relação à segurança do paciente foi
utilizado um questionário intitulado “Pesquisa sobre Segurança do Paciente
(HSOPSC)”, o qual se encontra no anexo A. Este questionário foi elaborado pela Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) dos Estados Unidos desde 2004 sendo
um dos instrumentos mais utilizados mundialmente para mensurar a cultura de
segurança do paciente, adaptado para a língua portuguesa e validado para utilização
no Brasil (REIS; MARTINS; LAGUARDIA, 2013).
O referido questionário tem como objetivo avaliar 12 dimensões que mensuram a cultura
de segurança do paciente, a nível individual, por unidade ou setor hospitalar, podendo
ser utilizado por profissionais que prestam assistência direta e indireta aos pacientes.
Ele emite opinião sobre segurança do paciente, erros associados ao cuidado de saúde
e notificação de eventos no hospital, além de possuir uma questão subjetiva que permite
aos participantes tecer comentários sobre a segurança do paciente.
ASPECTOS ÉTICOS
A pesquisa seguiu todas as recomendações e preceitos éticos da Resolução n. 466 de
12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre os
procedimentos éticos em pesquisa com seres humanos com apresentação aos
participantes da pesquisa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
A assinatura da carta de anuência foi solicitada através de um instrumento à diretora da
instituição em que ocorreu a pesquisa, autorizando a realização das etapas que
compõem o estudo. Após reunir todos os documentos solicitados, o projeto foi
cadastrado na plataforma Brasil e submetido à apreciação do Comitê de Ética e
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) conforme
indicação do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa junto à plataforma Brasil com
aprovação em 15/05/2018, conforme parecer consubstanciado nº 2.655.728/CAAE:
85907518.0.0000.5537.
ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados provenientes dos instrumentos preenchidos pelos participantes foram
organizados em um banco de dados do software denominado SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) versão 25.0 para Windows, o qual auxiliou na análise estatística
dos dados. O SPSS é uma ferramenta para análise de dados utilizando técnicas
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estatísticas básicas e avançadas, sendo possível analisar descritivamente os dados por
variável, preparando os resultados para apresenta-los na forma de tabelas, gráficos ou
quadros.

Resultados e Discussões

A estruturação da apresentação dos resultados foi realizada a partir das análises
geradas e descritas de acordo com o instrumento HSOPSC, subdividindo os itens em:
caracterização dos profissionais, dimensões da cultura de segurança do paciente no
âmbito unidade, e dimensões da cultura de segurança do paciente no âmbito da gestão.
CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Na tabela 1 (Apêndice A) pode-se observar a distribuição por sexo, grau de instrução e
função que desempenha dos participantes da pesquisa, em uma amostra composta por
7 participantes, sendo 57% dos gerentes de unidade do sexo masculino. Com relação
ao grau de instrução podemos observar o predomínio de cerca de 71% com Pósgraduação em nível de especialização. Quanto a função que desempenha no serviço,
cerca de 57% dos gerentes de unidade são médicos.
De acordo com Macêdo et al (2015) é muito comum encontrar profissionais médicos
exercendo funções de gestão em hospitais, embora se tenha uma demanda cada vez
maior por dirigentes hospitalares qualificados, ou seja, que possuam uma formação
específica nas áreas de gestão hospitalar e afins.
Acerca da formação do profissional médico, Padilha e Nassar (2009) afirmam que a
formação desses profissionais não é, por si só, suficiente para que eles assumam
cargos de gestão. Para isso, o profissional de medicina deveria além de ter um
conhecimento abrangente
dos conteúdos técnicos, compreender a dimensão social e política do setor em que atua,
além de ter conhecimentos da área administrativa, especialmente em relação ao
processo de comunicação.
Podemos observar na tabela 2 (Apêndice A) que a maior parte dos profissionais
gerentes desempenham suas atividades com uma carga horária entre 20 a 39 horas
semanais e cerca de 57% desses possuem contato direto/interação com pacientes.
Nota-se, ao observarmos este resultado que, além da função gerencial estes
profissionais ainda desempenham aquelas de assistência relacionadas à sua profissão
de origem. De acordo com Pafaro e Martino (2004) a jornada excessiva ou o acumulo
de funções, ou ainda uma exposição mais duradoura a fontes de estresse, podem
desencadear reações com efeitos cumulativos e gerar problemas físicos e mentais,
influenciando diretamente a saúde do trabalhador e principalmente no cuidado com o
paciente. Ainda de acordo com esses autores diversos estudos evidenciam que a carga
de trabalho produz impacto na segurança do paciente e que isso é determinante para a
qualidade da assistência.
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Na variável tempo de trabalho neste hospital conforme descrito na tabela 3 (Apêndice
A), cerca de 86% dos participantes possuem até 10 anos de trabalho no hospital e cerca
de 57% desempenham a função de gerentes de unidade de 1 a 5 anos.
Embora muito se tenha avançado na percepção e importância da formação específica
para a gestão e gerência em saúde, e principalmente em ambientes hospitalares, a
bagagem cultural, técnica, política e social da qual o indivíduo é portador ainda é um
importante indicador para a escolha de gerentes. Estes aspectos são decisivos na
escolha de cargos de gestão e claro trazem consigo uma sensação de segurança na
escolha.
DIMENSÕES DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO ÂMBITO DA
UNIDADE
No que diz respeito às dimensões da cultura de segurança do paciente com relação à
área ou unidade de trabalho a tabela 4 (Apêndice A) apresenta os percentuais de
respostas negativas, neutras e positivas dos gerentes de unidade. Ao observarmos os
dados podemos perceber que cerca de 86% dos gerentes relataram que existe pessoal
insuficiente para dar conta da carga de trabalho e cerca de 57% acham que os
profissionais que atuam na maternidade trabalham mais horas do que seria o melhor
para o cuidado do paciente. Outra informação importante exposta pelos gerentes de
unidade é que 71% deles dizem trabalhar em situação de crise, com um volume de
trabalho alto e necessidade de resolução dos problemas com muita rapidez, esse dado
contribui para que 86% deles achem que a segurança do paciente é comprometida em
função de maior quantidade de trabalho.
Este resultado corrobora com o estudo realizado por Costa et al (2018) que tinha o
objetivo de avaliar a cultura de segurança do paciente pela equipe de enfermagem no
contexto hospitalar, de acordo com ele, a associação entre carga de trabalho e eventos
adversos é significativamente alta, impactando negativamente na segurança do
paciente. Parte dos erros estão relacionados a processos complexos, dispositivos
utilizados para realização da assistência e fragmentação do atendimento.
Outro dado importante (tabela 4, Apêndice A), relatado pelos gerentes de unidade é que
cerca de 86% consideram que seus erros podem ser usados contra eles e cerca de 43%
expõem que quando um evento é notificado, parece que o foco recai sobre a pessoa e
não sobre o problema.
Apesar de todos os avanços no âmbito da segurança do paciente, o erro humano é um
dos fatores que se destaca. A falta de compreensão sobre o erro pode acarretar para o
profissional envolvido sentimentos de vergonha, culpa e medo, dada a forte cultura
punitiva ainda existente em algumas instituições, o que contribui para a omissão dos
episódios.
A cultura de segurança é definida como o produto de valores, atitudes, percepções e
competências grupais e individuais que determinam um padrão de comportamento e
comprometimento de segurança da instituição, substituindo a culpa e a punição pela
oportunidade de aprender com as falhas. O alcance de uma cultura de segurança requer
compreensão destes valores, além das crenças, das normas e das atitudes sobre o que
é importante numa instituição e que costumes e comportamentos relacionados à
segurança do paciente são confiados, tolerados e ressarcidos pelos colaboradores.
(HALLIGAN; ZECEVIC, 2011)
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Ao observarmos as informações presentes na tabela 5 (Apêndice A) que trata da
comunicação dos erros na unidade ou área de trabalho percebemos um dado positivo,
100% dos gerentes de unidade dizem ter liberdade para reportar ao ver algo que pode
afetar negativamente o cuidado do paciente, porém em contrata partida 43%
responderam de forma negativa em relação ao acesso à informação sobre mudanças
implementadas a partir dos relatórios de eventos.
A comunicação entre profissionais e equipes é necessária em diversos cenários do
cuidado à saúde, executada de forma eficiente, permite que erros que podem levar a
danos previsíveis à saúde do paciente sejam evitados, o que é um dos maiores objetivos
da cultura de segurança. (BRASIL 2014)
DIMENSÕES DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO ÂMBITO DA
GESTÃO
Na tabela 6 (Apêndice A) podemos observar as respostas dos gerentes das unidades
com relação às expectativas e ações de promoção da segurança do paciente pelo seu
supervisor/chefe. Nesta seção observamos resultados positivos na relação
gerentes/supervisores (ou gestão maior), os dados da pesquisa mostram que cerca de
57% dos gerentes de unidade dizem que seu supervisor/chefe realmente leva em
consideração as sugestões dos profissionais para a melhoria da segurança do paciente
e que dão a devida atenção aos problemas de segurança do paciente que acontecem
repetidamente.
De acordo com Paese e Sasso (2013) a cultura de segurança envolve o
comprometimento da instituição e de seus gestores em identificar a necessidade da
temática e estabelecê-la como eixo norteador de sua organização, além de envolver-se
com as situações cotidianas e buscar conhecer as dificuldades e desafios que o
prestador do cuidado direto enfrenta diariamente para, assim, criar uma comunicação
efetiva com os níveis hierárquicos e permitir a construção da confiança entre todos os
envolvidos. Por conseguinte, quando os elos de confiança estão firmados, as
necessidades e os erros são expostos mais claramente pelos profissionais e a
instituição consegue intervir nos processos de trabalho e na formação permanente,
empoderando os profissionais para garantir uma cultura da segurança e uma assistência
mais segura.

Conclusão
Considerando as principais reflexões levantadas através do questionário aplicado,
pode-se concluir que é de suma importância a valorização da segurança do paciente e
a implantação de medidas para essa finalidade como prioridade de todos os
profissionais, principalmente daqueles que ocupam cargos situados no topo do
organograma. Deve-se considerar também que o contínuo e intenso aprimoramento do
serviço hospitalar só alcançará resultados efetivos se todos os profissionais estiverem
comprometidos com a ruptura de um atendimento mecanizado e almejar um ambiente
organizacional de excelência.
O envolvimento das equipes de gestão é fundamental para disseminar a cultura de
segurança do paciente e, consequentemente planejar, implementar e avaliar diversas
ações de melhoria. Dessa forma, no intuito de fortalecer a cultura de segurança do
paciente, os gestores devem atentar-se a um modelo de gestão participativo, com
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estruturas mais horizontais e que atendam às necessidades dos pacientes e dos
profissionais através de uma comunicação eficaz e de uma valorização profissional.
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TÍTULO: TENDÊNCIA TEMPORAL DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS NO SEXO
NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE NOS ÚLTIMOS 35 ANOS: ESTIMATIVAS
CORRIGIDAS
Resumo
A violência contra as mulheres é um importante problema de Saúde Pública e de
desrespeito aos Direitos Humanos, pois em sua face mais cruel retira das mulheres o
direito à vida. Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar as taxas de mortalidade
por homicídio em mulheres nos estados da região Nordeste, nos últimos 35 anos. Tratase de um estudo ecológico de tendência temporal cujos registros de óbitos por
homicídios femininos na faixa etária de 10 -14 a 80 e mais anos, foram extraídos do
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). Com vistas a obter taxas
de mortalidade mais fidedignas, realizou-se a correção dos registros de óbito, após essa
etapa avaliou-se a tendência temporal por meio da variação percentual anual estimada
(EAPC). Após as etapas de correções, houve aumento de cerca de 34,6% dos óbitos,
correspondendo uma taxa média padronizada de 5,37/100.000 mulheres. Observou-se
os maiores coeficientes em mulheres na segunda e terceira década de vida, nos estados
de Pernambuco (8,25) e Alagoas (6,32). Evidenciou-se aumento nas taxas de
mortalidade em todos os estados no período analisado, com exceção de Sergipe, em
que a tendência foi estacionária (EAPC= 0,33%; IC95% -0,90-1,57). Evidenciou-se alta
magnitude das taxas de feminicídio após processo de correção, sugerindo má qualidade
da informação.
Palavras-chave:

Homicídio.Mulheres.Violência

de

Gênero.Mortalidade.Estudos

Ecológicos.
TITLE: TEMPORAL TREND OF MORTALITY BY HOMICIDE IN FEMALE SEX IN
NORTHEAST REGION STATES IN THE LAST 35 YEARS: CORRECTED ESTIMATES
Abstract
Violence against women is a major public health problem and disrespect for human rights
because in its cruelest form it remove of the women of their right to life. In this sense, the
present work aims to analyze the mortality rates by homicide in women in the states of
the Northeast region, in the last 35 years. This is an ecological study of temporal
tendency whose records of female homicide deaths in the age group 10-14 to 80 and
over were extracted from the Mortality Information System (SIM / DATASUS). In order
to obtain more reliable mortality rates, the death records were corrected, after which
stage the temporal trend was evaluated by the estimated annual percentage change
(EAPC). After the correction stages, there was an increase of about 34.6% of deaths,
corresponding to a standardized average rate of 5.37 / 100,000 women. The highest
coefficients were observed in women in the second and third decade of life, in the states
of Pernambuco (8.25) and Alagoas (6.32). There was an increase in mortality rates in all
states in the period analyzed, except in Sergipe, where the trend was stationary (EAPC
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= 0.33%; 95% CI -0.90-1.57). High magnitude of feminicide rates after correction process
was evidenced, suggesting poor quality of information.
Keywords: Homicide.Women.Gender Violence.Mortality.Ecological studies.
Introdução
A Organização Mundial da Saúde (OMS) discutindo a violência como um problema de
Saúde Pública a definiu em Krug (2002, p. 5) como uso de força física ou poder contra
si mesmo, outras pessoas ou grupo de pessoas podendo causar lesão física, psicológica
ou mesmo a morte. Na conceituação de violência Minayo (2007) afirma que a violência
se caracteriza como problema social presente na dinâmica da vida humana em grupo,
existindo ao longo da história humana. Nesse sentido, Minayo (2006, p. 13), advoga que
os eventos violentos são marcados como conflitos de autoridade, imposição de poder e
domínio, tornando tais atos aprovados ou desaprovados perante as comunidades
conforme normas e costumes sociais praticados à época. Por tipificação das violências
Minayo (2007) esclarece que algumas modalidades perduram historicamente, se
estendendo por todas as camadas da sociedade, sendo essas relacionadas à
diferenciação de idade, discriminação de raças e a violência de gênero A violência de
gênero é conceituada por Minayo (2006, p. 93) como uma relação de dominação e
opressão decorrente da desigualdade relacionada ao sexo dos indivíduos, afetando de
forma acentuada o gênero feminino e permeando os temas de Saúde Pública e o
desrespeito aos Direitos Humanos. Em sociedades submetidas ao regime do
patriarcado Meneghel et al (2017) descreve que, devido à imposição do controle dos
homens em relação as mulheres, essas são submetidas a um imenso número de
agressões (físicas, psicológicas, sexuais, econômicas e patrimoniais), que podem
culminar no seu aspecto mais cruel, o assassinato das mulheres por homens devido à
desigualdade de gênero. Os homicídios decorrentes de conflitos de gênero têm sido
denominados feminicídio, termo de caráter político e legal para se referir a esse tipo de
morte (MENEGHEL et al, 2013). O termo feminicídio, de acordo com Meneghel &
Portella (2017), foi utilizado pela primeira vez na década de 1970 como uma tipificação
de assassinato de mulheres pela condição feminina, se caracterizando como forma de
genocídio de mulheres. Dessa forma, Meneghel & Portella (2017) elucida que o
feminicídio é parte integrante do mecanismo sociocultural do patriarcado, abarcando
episódios que vão além do ambiente doméstico-familiar, ultrapassando as relações
entre homens e mulheres, denotando a mais alta expressão de misoginia, sendo o
elemento principal para mortes anunciadas e evitáveis de situações crescentes de
violência. No Brasil, Souza et al (2017) expõe a ocorrência de um crescente número de
casos de feminicídio entre os anos de 1980 e 2014, destacando a ocorrência no triênio
de 2012 a 2014 com número de homicídios femininos de 17.581, correspondendo uma
taxa de 5,87 óbitos por 100.000 mulheres. De acordo com análise de mortalidade
segundo período realizado por Souza et al (2017), no quinquênio de 2010 a 2014, houve
redução em todos as Regiões brasileiras, com exceção da Região Nordeste, contudo,
a evolução das taxas de mortalidade aplicadas neste estudo não considerou a correção
dos óbitos proposta por Garcia et al (2015), podendo apresentar valores subestimados
dos coeficientes de mortalidade por homicídios. A subestimação das taxas de
mortalidade, de acordo com Garcia, Freitas & Hofelman (2015), podem estar
relacionadas a elevada proporção de óbitos classificados como Evento Cuja Intenção é
Indeterminada (ECI). Deste modo, pela compreensão que o feminicídio é um problema
de Saúde Pública em nosso país, com aumento do risco de morte por este grupo de
causa em mulheres residentes na região Nordeste (Souza et al, 2017), e por considerar
que as taxas de mortalidade por homicídio em mulheres possam estar subestimadas,
devido à grande proporção de óbitos registrados como ECI, o presente estudo objetiva
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analisar a tendência temporal da mortalidade em mulheres, nos estados da região
Nordeste, no período de 1980 a 2014, após a correção dos registros de óbitos.
Metodologia
Tratou-se de um estudo ecológico de tendência temporal, cuja população de estudo foi
composta por óbitos de mulheres por homicídios, nos estados da região Nordeste no
período de 1980 a 2014. No período de análise selecionado esteve em vigor duas
revisões da Classificação Estatística Internacional das Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID): a 9ª Classificação (CID-9) e a 10ª Classificação (CID-10).
As faixas etárias utilizadas foram agrupadas no intervalo de cinco anos iniciando na
faixa etária de 10-14 anos e terminando na faixa etária de 80 e mais anos, totalizando
14 grupos etários. Optou-se por iniciar nesta faixa etária, pois a mortalidade por essa
causa é mais incidente na população adulto jovem, iniciando o aumento das taxas de
mortalidade a partir da faixa etária de 10 a 14 anos, atingindo o pico de incidência entre
25-29 a 30-34 anos. Além disso, os dados foram agrupados em períodos de cinco anos
(1980-1984, 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009 e 2010 a 2014),
totalizando sete períodos. Devido á a alta proporção de registros do Sistema de
Informações sobre Mortalidade do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde classificados como ECI, realizou-se, a correção dos óbitos para cada um dos
estados da região Nordeste, realizou-se a correção dos registros de óbito conforme
metodologia proposta Garcia, Freitas & Hofelman (2015). Os dados populacionais foram
obtidos no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, baseados
no Censo populacional dos anos de 1980, 1991, 2000 e 2010. As projeções
intercensitárias para as populações para primeiro de julho dos anos intercensitários
foram as estimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Após a correção
dos óbitos, foram calculadas taxas específicas por faixa etária, taxas brutas e
padronizadas pela população feminina brasileira do Censo de 2010. Nas as análises
descritivas, avaliou-se a proporção de óbitos no período de 1980 a 1995 (CID-9) e 1996
a 2014 (CID-10) em relação as seguintes variáveis: meio pelo qual o homicídio foi
perpetrado e local de ocorrência do óbito, e raça/cor para o período de 1996 a 2014,
pois antes deste período esta informação não constava na declaração de óbito. Com
vistas a avaliar a presença de diferenças estatisticamente significativas entre as
categorias das variáveis em análise, utilizou-se o teste Qui-Quadrado ao nível de 5%
(p≤0,05). Com vistas a avaliar a tendência temporal da mortalidade por feminicídio,
calculou-se a Estimated Annual Percent Change (EAPC) para analisar se a mortalidade
ao longo dos 35 anos analisados manteve-se estável, crescente ou decrescente.
Calculou-se a variação com base na expressão: EAPC = 100((em) – 1), em que m foi
estimado a partir de um modelo de regressão, no qual o logaritmo das taxas de
mortalidade será a variável dependente e o ano calendário a variável explicativa. Este
cálculo supõe que a taxa cresce ou decresce linearmente de ano a ano, durante a
totalidade do intervalo considerado. Todas as análises estatísticas e os gráficos foram
realizados no Pacote Estatístico R, por meio da biblioteca lmtest. Considerou-se
significância estatística valores de p≤0,05. Os dados que foram utilizados no referido
projeto são todos de acesso livre no Sistema de Informação da Mortalidade do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, no qual não há a
identificação dos sujeitos e nem envolveu o ser humano em sua totalidade. Desta
maneira, não se fez necessário submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos.
Resultados e Discussões
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No período de estudo, verificou-se um total de 25.332 óbitos por feminicídios,
correspondendo a uma taxa média padronizada de 3,99 óbitos por 100.000 mulheres.
Após as etapas de correções, houve um aumento de cerca de 34,6% (34.085),
correspondendo uma taxa média padronizada de 5,37 óbitos por 100.000 mulheres. Os
estados da região Nordeste que apresentaram maior percentual de aumento nas taxas
de mortalidade média após as correções foram: Ceará (135,0%), Alagoas (67,4%) e
Sergipe (38,5%), sinalizando uma grande proporção de registros de óbitos classificados
como evento cuja intenção é indeterminada (má qualidade da informação referente a
causas externas intencionais e acidentais) e a contribuição dos processos de correção
na geração de taxas de mortalidade não subestimadas. As maiores taxas médias de
mortalidade, por 100.000 mulheres, foram verificadas nos estados de Pernambuco
(8,25) e Alagoas (6,32) e a menor no Piauí (2,25). Destaca-se que no início da série
histórica, as maiores taxas corrigidas de homicídios em mulheres foram observadas no
estado de Pernambuco, Alagoas e Ceará. No entanto, há uma mudança na evolução
temporal da mortalidade por esse grupo no início dos anos 2.000, visto que ocorre
redução importante nas taxas de mortalidade no estado de Pernambuco, e no final da
série, o estado de Alagoas assume o primeiro lugar nas taxas de mortalidade por
homicídios. Nos demais estados que apresentam menor magnitude da mortalidade por
homicídios, verificou-se aumento a partir dos anos 2000. Nos dois períodos em análise,
o principal meio pelo qual o homicídio foi perpetrado foram as armas de fogo, sendo
esta diferença estatisticamente significativa ao nível de 5%. Ainda, destaca-se o
aumento na proporção de óbitos por esse meio quando se compara o período de 19801995 e 1996 a 2014. Em relação ao local de ocorrência, no primeiro período em análise
não se verificou diferença estatisticamente significativa entre os óbitos ocorridos em via
pública e as demais localidades (p=0,10). No entanto, no período seguinte houve
aumento dos feminicídios em via pública comparado aos outros locais (33,3%, p=0,03).
Neste contexto, destaca-se a alta proporção de óbitos que ocorrem em mulheres da
raça/cor preta parda – a prevalência de óbitos nestas mulheres é 5,30 vezes maior do
que em mulheres brancas (p=0,001) (Tabela1). Nos últimos 35 anos a variação
percentual anual estimada evidenciou tendência ascendente na mortalidade por esse
grupo de causas na região Nordeste e em todos os seus estados com exceção do
estado de Sergipe (EAPC= 0,33%; IC95% -0,90-1,57) (Tabela 2). No que diz respeito a
mortalidade segundo faixa etária, verificou-se as maiores taxas de mortalidade na
segunda e terceira década da vida (Figura 1). A tendência da mortalidade por homicídios
em mulheres apresentou padrão de evolução temporal diferenciado em relação às
faixas etárias e os estados (Tabela 2), destacando-se o estado da Bahia que apresentou
tendência ascendente em todas as faixas etárias, com maior aumento na faixa etária de
50-54 anos (+ 6,10%) seguido do grupo etário de 15 a 19. Houve aumento, sobretudo,
nas faixas etárias que compreendem a faixa etária de 10 a 14 anos a quarta década (40
a 49 anos), com diferenças entre as localidades, perfil observado em todos os estados
com exceção dos estados de Pernambuco e Sergipe. O Brasil figura entre os países
com maior taxa de feminicídios do mundo e, devido a esta demanda, o Estado brasileiro,
na última década, desenvolveu ações com vistas a combater a violência contra as
mulheres. Nessa perspectiva, destacam-se a Lei 11.340 de 2006, conhecida como
Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher e a Lei
13.104 de 2015, que qualifica o feminicídio como crime hediondo, prevendo penas mais
severas. Contudo, há uma lacuna entre a legislação e o que é colocado em prática,
desde a invisibilidade que atravessa a violência contra a mulher, até a dificuldade de
articular um a rede de cuidados resolutiva no combate a tal violência (MENEGHEL et
al., 2013; MENEGHEL & PORTELLA, 2017). Neste estudo, as maiores taxas médias de
mortalidade foram encontradas nos estados de Pernambuco e Alagoas. Resultado
semelhante vem sendo apresentado para a mortalidade por homicídios no sexo
masculino na região Nordeste, no processo denominado interiorização da violência
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(WAISELFISZ, 2015 ). A violência de gênero é mais incidente em localidades nas quais
há alta incidência de violência interpessoal e aonde se perpetua a política do extermínio,
em regiões em que se observam territórios de não Estado Democrático de Direito
(MENEGHEL et al., 2013; MENEGHEL & PORTELLA, 2017;SOUZA et al.,2017). No
presente estudo, verificou-se maiores taxas de mortalidade na segunda e terceira
década da vida, além disso foram as faixas etárias mais jovens que apresentaram
crescimento estatisticamente significativo da mortalidade, como observado em outras
investigações (MENEGHEL & PORTELLA, 2017; SOUZA et al, 2017). Os óbitos que
ocorrem nessa fase do ciclo vital promovem grande impacto socioeconômico, com
excessiva perda de anos potenciais de vida, com intenso sofrimento físico e psicológico
para os familiares da vítima. Sabe-se que os fatores associados a mortalidade em
mulheres e homens são diferenciados, sendo o feminicídio a maior expressão da
violência de gênero. No entanto, os assassinatos nos dois gêneros têm o
heteropatriarcado como pano de fundo, pois a a construção da masculinidade vigente
associa o ser homem à virilidade, o uso da força e heteronormatividade, e aos homens
é dado o privilégio de exercer atos violentos, como expressão de virilidade
(NASCIMENTO; GOMES; REBELLO, 2009); VILLASEÑOR-FARÍAS, 2003). Assim, nas
localidades em que há altas taxas de homicídios em homens, também se observa altas
prevalência de violência doméstica e taxas de feminicídio (MENEGHEL PORTELLA,
2017; SOUZA et al, 2017). Os resultados do presente estudo apontam aumento
progressivo da taxa de mortalidade por homicídios em mulheres a partir da década de
1990 nos estados da região Nordeste, apresentando uma taxa média de 5,37 óbitos por
100.000 mulheres. A magnitude da mortalidade é inferior apenas a países como El
Salvador (MADUREIRA et al., 2014; BORGES LODETTI GIRARDI, 2014), Colômbia
(BANDEIRA, 2009; MENEGHEL PORTELLA, 2017), Guatemala (BANDEIRA, 2009;
MENEGHEL at al, 2017) - os três países que mais matam mulheres por questões de
gênero (WAISELFISZ, 2015). Destaca-se ainda que a taxa de mortalidade média
identificada no estado de Pernambuco foi semelhante à da Guatemala, país com maior
taxa de feminicídio no mundo. Realidade que aponta para a gravidade do feminicídio na
região Nordeste e a urgência de medidas e prevenção e controle desse problema que
atinge todos os âmbitos da vida e das classes sociais. Nesse trabalho e em outras
investigações, verificou-se maior proporção dos óbitos em mulheres da raça/cor preta e
parda e tendo como principal local de ocorrência o domicílio e a via pública, com
aumento importante da prevalência de óbitos que ocorrem na via pública. Em relação
ao meio pelo qual a agressão foi perpetrada, destaca-se a arma de fogo e objeto
perfurante ou penetrante(MENEGHEL PORTELLA, 2017; SOUZA et al., 2017;
MENEGHEL; HIRAKATA, 2011; GARCIA, FREITAS & HOFELMAN, 2015). É importante
sinalizar que no que tange ao feminicídio segundo o recorte racial, no Brasil, em todas
as regiões observou-se redução da mortalidade por homicídios em mulheres brancas.
Inversamente, em mulheres pretas/pardas, evidenciou-se tendência ascendente na
mortalidade por essa causa (WAISELFISZ, 2015). Tal realidade talvez possa ser
explicada pelo fato das mulheres pretas e pardas residirem em maior proporção em
localidades com grande vulnerabilidade socioeconômica e desproteção do Estado,
condição que amplia a violência estrutural e com ela a de gênero. Nestes territórios há
forte presença do crime organizado e narcotráfico e ausência do Estado, ampliando a
violência estrutural e assim a violência de gênero (MENEGHEL et al., 2017; WRIGHT,
2011; WAISELFISZ, 2015; MENEGHEL; HIRAKATA, 2011). Nesse contexto, merece
atenção o aumento da proporção de óbitos que aconteceram em via pública em todas
as regiões brasileiras, com base nos estudos de Souza et al. (2017), acredita-se que
muitos parceiros ou ex-parceiros por conhecerem a rotina das vítimas podem perpetrar
a agressão na saída de casa, trabalho ou da escola. Dessa maneira, muitas mulheres
podem estar finalizando relações abusivas, usando as prerrogativas da Lei Maria da
Penha, no entanto, não têm recebido a proteção necessária do Estado para evitar as
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suas mortes (MENEGHEL PORTELLA, 2017; BARUFALDI et al., 2017; SOUZA et al.,
2017; MENEGHEL; HIRAKATA, 2011; GARCIA, FREITAS & HOFELMAN, 2015).
Corroborando essa hipótese, a literatura tem demonstrado que não houve redução
expressiva nas taxas de feminicídio na maioria das regiões brasileiras. O período 2001
a 2011 mostrou redução na mortalidade no Brasil apenas em 2007 (GARCIA, FREITAS
& HOFELMAN, 2015). E, após esse ano, as taxas de mortalidade por essa causa
mostraram tendência ascendente, o que foi confirmado por outros pesquisas em todas
as regiões geográficas brasileiras (MENEGHEL PORTELLA, 2017; WAISELFISZ, 2015;
GARCIA, FREITAS & HOFELMAN, 2015). Assim é necessário aumentar a quantidade
de casa de abrigo e delegacias de atendimento especializado à mulher, tendo em vista
que em 2012 o Brasil contava apenas com 348 desses pontos de atenção: 220 Centros
de Referência de Atendimento à Mulher, 122 Núcleos de Atendimentos em Delegacias
comuns e apenas 72 casas de abrigo para mais de 5.000 municípios (GARCIA,
FREITAS & HOFELMAN, 2015). Ademais, é importante capacitar os profissionais de
saúde, que têm ofertado cuidados alicerçados em papeis tradicionais de gênero e
assistência focado nos sintomas físicos como evidenciam os estudos de Cortes et al.
(2015), além do judiciário e dos agentes policiais, para um melhor acolhimento das
vítimas; bem como, cumprir as medidas de proteção e punição da Lei Maria da Penha.
Além da ampla discussão sobre as desigualdades de gênero em nossa sociedade,
sobretudo no ambiente escolar desde a pré-escola até o ambiente universitário. Neste
sentido, o Plano Nacional de Educação contemplava a discussão de gênero, contudo,
em vários municípios essa discussão foi excluída dos Planos Municipais de Educação,
devido à grande pressão da bancada religiosa (SOUZA et al., 2017). E assim, indo de
encontro a Política Nacional de Saúde Integral, que norteia-se pelo princípio do SUS da
integralidade pautado na promoção à saúde e com um enfoque de gênero, como
estratégias para garantir os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e de combate
à violência doméstica (BRASIL, 2004). Contudo, é preciso considerar que ao passo que
o sentimento antifeminista e os crimes de feminicídio aumentam na atual conjuntura, a
luta das mulheres contra a violência permanece presente entre jovens e mulheres
adultas que questionam vários setores conservadores da sociedade civil sobre o
recrudescimento da violência contra mulher e as múltiplas formas de opressão e
exploração que vivenciam, demonstrando a importância e atualidade dessa resistência.
Manifestações políticas como a Primavera Feminista, a Marcha das Vadias, além dos
encontros feministas promovidos pelas universidades públicas, movimentos sociais e
outras organizações, são espaços de formação crítica fundamentais para o
fortalecimento das pautas pela igualdade de gênero. Com o avanço do pensamento
conservador na atual conjuntura, a organização e articulação das lutas sociais se
colocam como pauta do dia para os movimentos sociais e movimento feminista. A luta
contra o feminicídio acena que há inúmeras possibilidades de enfrentamento ao
conservadorismo na contemporaneidade, todavia, é preciso transformá-las,
materializando-as nas ações cotidianas, seja individual ou coletivamente.
Conclusão
O presente estudo buscou corrigir e analisar as taxas de mortalidade por feminicídio na
região Nordeste do Brasil. Após a aplicação das correções nos casos verificados,
evidenciou-se elevação no número de mortes classificadas como feminicídio,
caracterizando a má qualidade na notificação dos registros de homicídios de mulheres.
A subnotificação de feminicídio, causa impactos no planejamento e implementação de
políticas sociais e de saúde para prevenção e redução das mortes preveníveis de
mulheres, impossibilitando o dimensionamento adequado para aplicação dessas ações.
Ainda, mostrou alta magnitude e tendência ascendente da mortalidade por esse grupo
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de causas nos estados da região Nordeste. O cenário exposto reforça a importância da
revisão das políticas vigentes no enfrentamento à violência, além das estratégias
atualmente utilizadas, demonstrando a necessidade do fortalecimento de ações do
Estado no tocante ao acolhimento e proteção de mulheres em situação de violência e,
com isso, realizando a redução de mortes evitáveis.
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Tabela 1 – Proporção de óbitos segundo meio pelo qual o homicídio foi perpetrado, local
de ocorrência e raça/cor na região Nordeste, no período de 1980 a 2014
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Figura 1. Taxa de mortalidade média por homicídio em mulheres, segundo faixa etária,
nos estados da região nordeste, no período de 1980 a 2104.
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Tabela 2 – Variação percentual anual estimada da mortalidade por agressão em
mulheres, após o processo de correção dos óbitos, na região Nordeste segundo faixa
etária.
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TÍTULO: Percepção de docentes e discentes acerca da importância do profissional
técnico em enfermagem no âmbito da segurança do paciente.
Resumo
Objetivo: investigar a percepção de docentes e discentes acerca da importância do
profissional técnico em enfermagem no âmbito da segurança do paciente. Metodologia:
estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa, desenvolvido na Escola de
Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em uma amostra de 21
docentes e 10 discentes. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas individuais e pela técnica de grupo focal. Os dados foram analisados com
suporte do software Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionneires (IRAMUTEQ). Resultados: os docentes e discentes concordaram que
o técnico em enfermagem é imprescindível porque realiza assistência direta, está 24
horas com o paciente, é responsável pelo cuidado de qualidade e por dar seguimento
aos protocolos de segurança do paciente. Conclusão: os resultados colaboram para a
compreensão da percepção de alunos e professores a respeito da temática abordada e
faz refletir sobre a necessidade de aprofundamento da temática na formação dos futuros
profissionais.
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Educação em Enfermagem. Qualidade do
Cuidado.
TITLE: Perception of teachers and students about the importance of nursing technician
professionals in the context of patient safety.
Abstract
Objective: To investigate the perception of teachers and students about the importance
of nursing technician professionals in the context of patient safety. Methodology: a
descriptive, cross-sectional, qualitative study, developed at the School of Health of the
Federal University of Rio Grande do Norte, in a sample of 21 teachers and 10 students.
Data collection occurred through individual semi-structured interviews and the focus
group technique. Data were analyzed with the support of the software Interface de R
pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ).
Results: the teachers and students agreed that the nursing technician is essential
because he / she provides direct assistance, is 24 hours with the patient, is responsible
for quality care and for following patient safety protocols. Conclusion: the results
contribute to the understanding of the perception of students and teachers about the
theme addressed and reflects on the need to deepen the theme in the formation of future
professionals.
Keywords: Patient safety. Nursing Education. Quality of Health Care.
Introdução
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Desde os primórdios da medicina, Hipócrates já apresentava a premissa de que o
cuidado poderia causar danos. Outros ícones da área da saúde como Florence
Nightingale e Ignaz Sommelweis, concordando com esse conceito também
compreenderam a importância da transmissão de infecção através das mãos,
elaborando padrões de qualidade em saúde, avaliação dos estabelecimentos de saúde
e a medicina baseada em evidência (BRASIL, 2014).
No entanto, o tema segurança do paciente ganhou destaque no ano 2000, após a
publicação do relatório To Err is human, do Institute Of Medicine, que foi baseado em
pesquisas sobre a incidência dos eventos adversos causados a pacientes em
tratamento de saúde, e a consequência principal desses danos resultam em aumento
de tempo de internação hospitalar, além de danos permanentes e/ou temporários ao
paciente (BRASIL, 2014).
Sendo assim, por meio da Classificação Internacional de Segurança do Paciente, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua segurança do paciente como a
redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde a um mínimo
aceitável (BRASIL, 2014).
Da mesma forma, a Portaria MS/GM nº 529 propõe ações para se pôr em prática o
cuidado seguro de forma prioritária, como: identificação correta do paciente; melhor
comunicação entre os profissionais de saúde, segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos; cirurgia segura; higiene das mãos para o controle de
infecção e redução do risco de quedas e da incidência de lesões por pressão.
Um estudo realizado num hospital universitário de São Paulo apontou como principais
eventos adversos aqueles decorrentes de administração de medicação, bem como o
aumento da incidência de lesões por pressão e flebite (FURINI, NUNES e DALLORA,
2019). E, essas ações estão relacionadas à assistência de enfermagem.
Em outro estudo, em uma unidade de hemodiálise de Pernambuco, os eventos adversos
mais frequentes foram as falhas de medicação seguido do fluxo sanguíneo inadequado,
novamente incidentes relacionados à assistência de enfermagem (LESSA et al, 2018).
Por conseguinte, entende-se que o conceito de segurança do paciente sempre esteve
atrelado ao de qualidade da assistência. Por causa disso, o instituto de medicina
incorporou a segurança do paciente como um dos pilares da qualidade, junto a
efetividade, a centralidade no paciente, a oportunidade do cuidado, a eficiência e a
equidade (BRASIL, 2014).
De acordo com Araújo (2017), a enfermagem, por estar mais próxima ao paciente, pode
se deparar com internações e procedimentos que envolvem o cuidado ininterrupto,
utilizando-se de aparato tecnológico para monitoração ou diagnóstico, expondo o
paciente a riscos e danos, isso torna o profissional da enfermagem um sujeito ativo e
importante na promoção da segurança do paciente.
Dias et al (2014) destacam, entre os fatores que contribuem para a ocorrência de erros
de medicação, a formação profissional não voltada para as ações de segurança do
paciente, além disso atribuem como estratégia para a melhoria da segurança, em
primeiro lugar, a educação continuada e capacitações da equipe.
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É imprescindível enfatizar a importância dos profissionais de nível médio da
enfermagem na continuidade da assistência segura ao paciente, bem como na
manutenção na qualidade dos serviços prestados nas instituições de saúde, pois são
os protagonistas das ações para a prática de segurança.
Destarte, este estudo apresenta a seguinte questão norteadora: quais as percepções
dos docentes e discentes do curso técnico em enfermagem acerca de segurança do
paciente e do cuidado seguro? Para responder a esse questionamento, objetivou-se
investigar a percepção de docentes e discentes acerca da importância do profissional
técnico em enfermagem no âmbito da segurança do paciente.

Metodologia
Trata-se de estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
desenvolvida na Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(ESUFRN).
A população que fez parte desse estudo foram 21 docentes e 10 discentes concluintes
do curso técnico em enfermagem e a amostra foi do tipo intencional.
Foram considerados como critérios de inclusão dos docentes: ser docente efetivo e
atuante no curso técnico em enfermagem há no mínimo seis meses; aceitar
voluntariamente participar da pesquisa. Foram excluídos docentes em afastamento,
férias ou atestado de qualquer natureza.
Quanto aos discentes do curso técnico em enfermagem: ser aluno regular do curso,
estar cursando o último período e aceitar voluntariamente participar da pesquisa. Como
critérios de exclusão dos discentes do curso técnico em enfermagem: não estar regular
nos módulos e componentes curriculares, estar cursando outro período do curso.
A coleta de dados com os docentes do curso técnico ocorreu através de uma entrevista
semi-estruturada individual e gravada. Os dados foram coletados no próprio ambiente
de trabalho (ESUFRN) e em horários definidos a partir de agendamento prévio, para
não interferir no momento de trabalho, no período de setembro a dezembro de 2018.
A coleta de dados dos discentes do curso técnico foi realizada através da técnica de
grupo focal, uma técnica rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de dados e
informações qualitativas, fornecendo uma riqueza de informações sobre o objeto do
estudo.
No intuito de preservar o anonimato dos participantes, os sujeitos foram identificados
conforme a categoria (docente ou discente) e pelo número, de acordo com a quantidade
de participantes em cada categoria (docentes do 1 ao 21 e discentes do 1 ao 10).
O grupo focal teve seu áudio gravado, de acordo com a autorização dos participantes,
com duração de 38 minutos e também foi realizado na escola de saúde, em ambiente
previamente preparado e ocorreu no dia 18 de março de 2019.
Obedecendo a recomendação de que os grupos focais devem ter, para garantir sua
eficácia, a participação de 6 a 15 pessoas (MINAYO, 2010), o grupo contou com a
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presença de 10 entrevistados, uma mediadora, duas relatoras, para fazer o registro das
expressões faciais, expressões corporais, dentre outros aspectos, e outros dois
colaboradores, que auxiliaram na execução das atividades propostas.
Tanto no âmbito das entrevistas individuais com os docentes quanto do grupo focal com
os discentes, foram utilizados dois instrumentos de pesquisa: 1) questionário de
caracterização, preenchido pelo próprio sujeito de pesquisa; e 2) roteiro de realização
da entrevista, composto por quatro questões.
Os dados textuais provenientes das entrevistas foram transcritos e analisados com
suporte do software Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionneires (IRAMUTEQ), o qual processa análises lexicais de dados textuais ao
fornecer contextos e classes por meio do julgamento da semelhança de seus
vocabulários, de maneira a contribuir na compreensão do ambiente de sentido das
palavras, logo, indicar elementos das representações referentes ao objeto estudado
(CAMARGO; JUSTO, 2013).
Para esta finalidade, utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a
análise de similitude como método de tratamento dos dados, o que possibilitou a
identificação da frequência de cada palavra e sua conexão com as outras, além de
auxiliar na análise do corpus textual (CAMARGO; JUSTO, 2013).
A análise do corpus proveniente da transcrição das 27 entrevistas semiestruturadas
resultou em 7153 ocorrências de palavras, apresentadas em 1252 formas distintas,
como ponte de corte para a análise de similitude seguiu-se o cálculo: duas vezes a
frequência média de ocorrências para cada forma (11).
Ressalta-se que a interpretação e análise dos dados teve embasamento da literatura
atual no que concerne à segurança do paciente e à gestão da qualidade em saúde.
O estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres
humanos, preconizados na Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde,
de forma a preservar o caráter voluntário dos participantes e o anonimato dos
interlocutores.

Resultados e Discussões
Resultados
Os 21 docentes que participaram das entrevistas estavam na idade de 30 a 63 anos,
sendo 90,5% do sexo feminino e 9,5% do sexo masculino, 81% deles possuíam
doutorado e os outros 19% mestrado. Do grupo focal, participaram 10 discentes, com
idade entre 19 e 34 anos, sendo 80% do sexo feminino e 20% do sexo masculino, e
50% deles possuía alguma formação anterior.
Podemos dizer que a partir da análise dos dados com o auxílio do Iramuteq resultou em
6 classes, conforme exposto em tabela abaixo:
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Tabela 1 – Classes geradas a partir da classificação hierárquica descendente das
percepções de docentes e discentes acerca da importância do técnico em enfermagem
no âmbito da segurança do paciente, Natal/RN, 2019
Na classe I “Qualidade do cuidado básico na unidade de saúde” foi possível identificar
que os discentes e docentes consideram a segurança do paciente como um cuidado
básico que reflete na qualidade de assistência e na atenção de saúde, como pode ser
visto nas falas abaixo:
“Então é se ligar e fazer só o que é da tua atribuição, o que é atribuído ao técnico e com
qualidade e com base teórica” (discente 10)
“Então essa equipe e esse profissional técnico em enfermagem, especificamente,
estando bem preparado, no âmbito, nesse contexto amplo que a gente conversou, ele
vai ser de fundamental importância para oferecer um cuidado e um serviço de qualidade
e consequentemente seguro” (docente 19)
Na classe II “Procedimentos de enfermagem e a segurança do paciente” percebe-se
que os entrevistados relacionaram a grande quantidade de procedimentos realizados
pelo técnico em enfermagem com a possibilidade de ocorrência de eventos adversos
que podem ser evitados a partir de ações de segurança do paciente, como evidenciado
nas falas a seguir:
“(...) porque ele (Técnico em enfermagem) que faz a administração de medicamento,
ele que dá o banho no leito, ele que prepara todo o leito do paciente, todo o ambiente,
ele que conversa, orienta o paciente com os procedimentos que vão ser realizados
juntamente com o enfermeiro” (discente 10)
“(...) porque às vezes é ele (Técnico em enfermagem) que está lá mobilizando o paciente
no leito, é ele que está dando banho, fazendo curativo, aplicando a medicação. E a
gente tem visto ultimamente na mídia crescente os erros, os eventos adversos relativos
ao uso de medicações, e eu acho que o papel do técnico em enfermagem é muito
importante” (docente 18)
Na classe III “Responsabilidade sobre a segurança do paciente” entende-se que os
docentes e discentes enfatizam a responsabilidade que o técnico em enfermagem tem
sobre suas ações para garantir a segurança do paciente, conforme representado nas
falas:
“(...) então na minha opinião o técnico em enfermagem ele é o baluarte da segurança
do paciente, e ele tem que está muito bem preparado para isso, e ele tem que ter muita
responsabilidade” (docente 5)
“Então, sem dúvidas, é importantíssimo! No campo da saúde mental. O técnico em
enfermagem tem importância total. Total. A enfermagem provavelmente é a maior
responsável pela maior porcentagem desse campo, dessa abordagem da segurança do
paciente obter ou não um bom êxito” (docente 11)
Na classe IV “Técnico em enfermagem como o profissional de maior aproximação com
o paciente” ressalta-se o técnico em enfermagem como a categoria que está mais
próxima do paciente e por mais tempo, o que implica na maior atenção que esse
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profissional deve ter, em suas atribuições, para com a segurança do mesmo, pode-se
inferir isso a partir das falas:
“Eu acho que o técnico em enfermagem que é a porta de entrada, porque ele é o que
está em contato direto e constante com o paciente” (discente 6)
“Eu sempre digo para os meus alunos, os técnicos em enfermagem são os que mais
tocam. Então, se eles são os que mais tocam o paciente, eu acho, então a probabilidade
de levar microrganismo, no meu caso, é dos técnicos em enfermagem, porque são as
mãos que mais tocam, as mãos que mais levam” (docente 6)
“Com relação a importância do técnico em enfermagem, a enfermagem está 24 horas
lá. Então se ele realiza, se ele tem tanto contato com o paciente, quanto mais contato,
mais risco, daí ele é muito importante, ele está lá 24 horas, ele vai ter muitas chances
de oferecer risco ou não para esse paciente” (docente 15)
Na classe V “Ações para garantir a segurança do paciente” identifica-se que os
entrevistados se remetem a responsabilidade do profissional quanto ao cumprimento
dos protocolos de segurança do paciente, indicando a importância do técnico na
realização de ações que garantam a segurança do paciente, e que refletiu
consequentemente conforme as falas:
“ser perito no que faz, ser técnico, saber realizar um procedimento seguro, que não vá
trazer risco nem para ele nem para o paciente” (discente 3)
“Então a prevenção da infecção é prevenção da resistência, isso tudo vai garantir uma
assistência com danos e com riscos controlados, aqueles que são desnecessários, que
não aconteçam” (docente 6)
“ele (Técnico em enfermagem) que está mais próximo lá do paciente e em algumas das
situações que geram muito risco, como questão de prevenção de quedas, a questão
das grades, da avaliação do estado do paciente (...)” (docente 18)
Na classe VI “O técnico em enfermagem como o elo entre o paciente e a equipe de
saúde”, o técnico é tido como um importante elemento de ligação entre o paciente e a
equipe multiprofissional, realizando a comunicação.
“(...) o técnico em enfermagem ele também acaba sendo elo para o médico porque ele
que vê os sinais e sintomas do que é, se está grave, se não está, se parou, se não
parou, ele que é a ponte pra todo o restante da equipe” (discente 10)
“(...) ele é um elo de ligação muito forte entre a equipe de saúde e o paciente, o paciente
muitas vezes ele manifesta determinadas coisas a enfermagem” (docente 9)
A figura 1 representa a análise de similitude do Corpus e ela sintetiza as classes
mencionadas. As expressões paciente e estar dão origem a dois ramos principais da
percepção de docentes e discentes acerca da importância do profissional técnico em
enfermagem no âmbito da segurança do paciente.
A primeira está relacionada a classe II, que envolve os procedimentos realizados no
paciente pelos profissionais. Já a segunda diz respeito a classe I que se relaciona à
qualidade do cuidado básico, ela se ramifica dando origem às outras quatro classes de

CIÊNCIAS DA VIDA

83

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

palavras. Uma delas, a maior, é a que se refere a responsabilidade do técnico quanto à
segurança do paciente (classe III) e se destaca pela expressão técnico em enfermagem.
Do verbo estar em destaque emergem as palavras: próximo, que remete a classe IV, a
maior aproximação dos técnicos ao paciente; equipe, retratando a classe VI, o técnico
como elo entre o paciente e a equipe multiprofissional; risco e acontecer, ambos
relacionados a classe V, ações para garantir a segurança do paciente.
Destarte, a partir da análise dos resultados, podemos inferir que a percepção dos
docentes e discentes é de que o técnico em enfermagem é um elemento fundamental
para a segurança do paciente, primeiro pela grande quantidade de procedimentos
importantes que realiza, e em segundo por ser responsável pela assistência de
qualidade, a fim de evitar danos, já que ele está 24 horas com o paciente, tendo maior
contato, é responsável por dar seguimento aos protocolos de segurança do paciente,
tudo isso implica no cuidado seguro.
Figura 1 - Análise de similitude sobre o Corpus “Percepção de docentes e discentes
acerca da importância do profissional técnico em enfermagem no âmbito da segurança
do paciente”.
Discussão
Conforme os relatos, os docentes e discentes concordaram que o técnico em
enfermagem é o profissional que está mais próximo do paciente além de ser o elo entre
o mesmo e a equipe de saúde, o que implica na maior atenção desses com relação à
ocorrência de eventos adversos.
A partir disso, notou-se a responsabilidade que esse profissional tem sobre a segurança
do paciente. De acordo com o decreto nº 94.406/87 do COFEN, o técnico de
enfermagem deve auxiliar o enfermeiro em ações como na prevenção e controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde.
Percebeu-se ainda que a quantidade de procedimentos realizados pelo técnico
diretamente ao paciente pode influenciar na ocorrência de eventos adversos.
Corroborando com isso Magalhães et al (2017) relata que a carga de trabalho da equipe
de enfermagem elevada está associada ao aumento do tempo de permanência
hospitalar, do número de infecções devido a procedimento invasivo e da insatisfação do
paciente, consequentemente reduzindo a qualidade do cuidado e a segurança da
assistência.
O quantitativo, por vezes, diminuído, de pessoal de enfermagem constitui um fator
dificultador para a implantação de estratégias de segurança do paciente (REIS et al,
2019). Além disso, o elevado número de pacientes atribuídos ao profissional de
enfermagem tem resultado num aumento significativo da incidência de quedas do leito
e de infecções associadas ao cateter venoso central, absenteísmo e rotatividade de
profissionais (MAGALHÃES; AGNOL e MARCK, 2013).
Também foi percebida a necessidade de um melhoramento de dimensionamento de
pessoal adequado principalmente para a segurança do paciente na realização do
procedimento de banho no leito, devido ao risco de quedas, infecção e deslocamento
de dispositivos (MÖLLER e MAGALHÃES, 2015).
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No período de 2014 a 2016, foram registrados no Brasil 63.933 eventos adversos
relacionados com a assistência à saúde, dos quais 417 evoluíram a óbito e desses, a
maioria (metade) daqueles foram decorrentes de falhas no cuidado prestado (MAIA et
al, 2018). Sendo assim, tendo em vista que a sobrecarga de trabalho é um dos fatores
que interfere na incidência de eventos adversos, vale destacar a importância do
dimensionamento correto da equipe.
Além de uma equipe bem dimensionada, entende-se que o profissional deve estar
capacitado e instrumentalizado para agir de forma a garantir o cuidado seguro,
realizando procedimentos de forma humana, e enriquecido com a técnica correta e
segura com a finalidade de prevenir as infecções, por meio do controle dos fatores de
risco, e as quedas, através do uso de grades nos leitos.
O guia curricular sobre segurança do paciente da OMS concorda que são muitas as
tarefas realizadas na assistência e isso exige dos profissionais o conhecimento da
extensão dos danos ocasionados ao paciente e da necessidade da adoção de uma
cultura de segurança; e afirma que, como futuros líderes e prestadores do cuidado, os
estudantes devem se preparar para práticas seguras (OMS, 2016/2011).
Portanto, é notória a importância da instrumentalização do conhecimento a respeito da
assistência segura, e a enfermagem apresenta grande participação nesse processo.
Dos resultados da pesquisa bibliométrica feita por Gonçalves, Siqueira e Caliri (2017),
obteve-se que 36,4% dos artigos sobre segurança do paciente eram específicos da
enfermagem. Na visão dos autores, isso se deve ao envolvimento desse profissional no
cuidado direto ao paciente em todos os níveis de assistência, o que por um lado o torna
responsável por muitos erros, e por outro um potente disseminador dos conceitos de
segurança.
Souza, Rocha e Sampaio (2019) destacam outras ações para segurança na
administração de medicamentos, principal tarefa da enfermagem, sendo elas: a
identificação correta do paciente, identificação de possíveis alergias, conferência dos
dados do medicamento e o cuidado na dispensação de material perfurocortante.
Desse modo, esse profissional é também importante porque contribui com a qualidade
da assistência na unidade de saúde em que atua, mediante a realização de um cuidado
seguro e com base teórica.
Uma das estratégias indicadas por profissionais de enfermagem para a prevenção de
erros e melhoria da qualidade na assistência é a educação continuada (SILVA et al,
2018 e DIAS et al, 2014).
Um estudo comprovou que capacitações em segurança do paciente facilitam o processo
de incorporação de práticas seguras, principalmente com relação aos técnicos de
enfermagem, que possuíam pouco conhecimento da temática e por meio disso puderam
compreender e apoiar o desenvolvimento do cuidado seguro (MARINHO et al, 2018).
Logo, tendo em vista a importância desse profissional, é imprescindível também a
instrumentalização dos cursos técnicos de enfermagem para a promoção da segurança
do paciente. Em conformidade com a Portaria 529/2013, do Ministério da Saúde, é
objetivo do Programa Nacional de Segurança do Paciente produzir, sistematizar e
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difundir conhecimentos sobre segurança do paciente e fomentar a inclusão do tema no
ensino técnico, de graduação e pós-graduação em saúde.
Uma pesquisa realizada por Santos et al (2018), constatou que 93,05% dos incidentes
de segurança foram relativos a falhas assistenciais. Porém, o restante (6,95%) foi
atribuído a falhas administrativas, sendo evitáveis 99,3% delas. Estes erros estavam
relacionados a suspensão de exames e outros procedimentos devido a falta de insumos,
retardo de transferência de pacientes devido a falta de vagas nas outras unidades.
Mediante o exposto, dentro de um contexto geral das instituições de saúde, cabe ao
gestor o planejamento e tomada de decisões que deem subsídios para realização de
um cuidado seguro, como o dimensionamento adequado da equipe, disponibilização de
insumos, operacionalidade, a capacitação dos profissionais e a avaliação contínua da
qualidade da assistência.

Conclusão

Os docentes e discentes mostraram estar alinhados em suas percepções acerca da
segurança do paciente. Ou seja, compreendem que a segurança do paciente é uma
qualidade do cuidado básico de saúde, e está associada aos procedimentos realizados
pela equipe de enfermagem, a qual assume responsabilidade sobre a assistência
segura.
Por ser o profissional de maior aproximação com o paciente, o técnico em enfermagem
também é um importante elo entre o mesmo e a equipe de saúde.
Fato este que também corrobora com a literatura avaliada. Além disso, concordam que
o técnico de enfermagem exerce papel fundamental na promoção de uma cultura de
segurança, uma vez que exercem o cuidado contínuo e direto ao paciente, participando
ativamente da maioria dos procedimentos relacionados a ele.
Por essa razão, a equipe de enfermagem precisa estar atenta a minimização dos riscos
e o controle dos eventos adversos, devendo adquirir conhecimento sobre o tema e pôr
em prática as medidas de prevenção do erro.
Soma-se a isso a responsabilidade do gestor de impor estratégias para a adequação do
cuidado da equipe. Dentre elas estão a melhoria no dimensionamento de pessoal,
capacitação dos profissionais e instrumentalização do ensino sobre a segurança do
paciente nos cursos técnicos.
Em suma, os resultados dessa pesquisa colaboram para a compreensão da percepção
de alunos e professores a respeito da temática abordada. Como também faz refletir
sobre a necessidade de aprofundamento da temática na formação dos futuros
profissionais.
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Tabela 1 – Classes geradas a partir da classificação hierárquica descendente das
percepções de docentes e discentes acerca da importância do técnico em enfermagem
no âmbito da segurança do paciente, Natal/RN, 2019
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Figura 1 - Análise de similitude sobre o Corpus “Percepção de docentes e discentes
acerca da importância do profissional técnico em enfermagem no âmbito da segurança
do paciente”.
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TÍTULO: Caracterização de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis no
contexto da Atenção Primária à Saúde.
Resumo

As atuais mudanças nos padrões da população brasileira resultam do aumento da
expectativa de vida e da redução da taxa de fecundidade e como consequência, uma
transição epidemiológica, com significativas mudanças no quadro de morbimortalidade.
O objetivo desse trabalho é caracterizar os usuários acometidos por Doenças Crônicas
não Transmissíveis, quanto aos fatores socioeconômicos e de saúde. Trata-se de um
estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, realizado no bairro de
Felipe Camarão, em Natal/RN. A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra,
observou-se que a maioria dos usuários se identificava como pardos, do sexo feminino,
com ensino fundamental incompleto, renda igual e inferior a um salário mínimo. Quanto
às doenças, a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus foram as mais prevalentes. A
maioria relatou receber a medicação de forma gratuita pelo sistema de saúde. Por essa
razão, percebe-se ser necessário uma aproximação sobre o perfil epidemiológico da
população, possibilitando, então, o acompanhamento dos usuários e comportamentos
de risco que levam a desenvolver DCNT. Logo, o desenvolvimento de programas na
atenção básica deve receber mais destaques do Sistema Único de Saúde (SUS). O
estudo aponta, ainda, a necessidade do monitoramento dessas doenças e de suas
implicações, haja vista a carência de estudos em áreas urbanas e pobres.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Doenças não Transmissíveis; Perfil de
Saúde
TITLE: CHARACTERIZATION OF USERS WITH NONCOMMUNICABLE DISEASES IN
CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE
Abstract

The current changes in the patterns of the Brazilian population result from the increase
in life expectancy and the reduction of fertility rate and, as a consequence, an
epidemiological transition, with significant changes in morbidity and mortality. The
objective of this study is to characterize users noncommunicable diseases regarding
socioeconomic and health factors. This is a descriptive and exploratory study with a
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quantitative approach, conducted in the neighborhood of Felipe Camarão, Natal / RN.
The research is ongoing and from the total sample, it was observed that most users
identified themselves as brown, female, with incomplete elementary school, income
equal to and below one minimum wage. Regarding the diseases, Hypertension and
Diabetes Mellitus were the most prevalent. Most reported receiving medication free of
charge by the health care system. For this reason, it is perceived that it is necessary to
approach the epidemiological profile of the population, thus enabling the monitoring of
users and risk behaviors that lead to developing NCDs. Therefore, the development of
programs in primary health care should receive more highlights from Sistema Único de
Saúde (SUS). The study also points to the need to monitor these diseases and their
implications, given the lack of studies in urban, poor and unprotected areas of health
promotion.

Keywords: Primary Health Care; Noncommunicable Diseases; Health Profile.
Introdução
Nos últimos anos, as mudanças na pirâmide etária brasileira vêm mostrando um
crescimento significativo da população idosa, o que propõe alterações na sociedade em
relação a infraestrutura urbana e de serviços, bem como econômicas e previdenciárias
(DAMACENO, CHIRELLI, 2019). Tais mudanças são decorrentes do aumento da
expectativa de vida e da redução da taxa de fecundidade (SIMÃO et al., 2019).
Para além das modificações populacionais, ocorre, no país, uma transição
epidemiológica, com significativas mudanças no quadro de morbimortalidade. Houve,
por exemplo, uma redução de mortes provocadas por doenças infectocontagiosas, em
contrapartida, o oposto aconteceu em relação às Doenças crônicas (BRASIL, 2009).
Dentre as doenças crônicas, as causas das mortes estão mais relacionadas às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) (SIMÃO et al., 2019), as quais possuem diversas
causas e podem ser caracterizas por um curso superior a três meses, múltiplos fatores
de risco, origem não infecciosa e podem estar relacionadas a limitações e perdas
funcionais. Qualificam-se como DCNTs, de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), as doenças vasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasias e
Diabetes Mellitus (MALTA et al., 2015).
As DCNTs acometem as populações das diferentes classes socioeconômicas, sendo as
populações mais vulneráveis, como os idosos, acometidas de forma mais acentuada
(MALTA, MORAIS NETO, SILVA JUNIOR, 2011). Nesse sentido, há a necessidade de
readequação do setor de saúde, em termos de estrutura e organização, uma vez que
há o aumento de DCNTs junto ao processo de envelhecimento (DAMACENO,
CHIRELLI, 2019). Logo, existe a necessidade do uso de todos os recursos possíveis e
atendimento de novas diligências, que exigem seguimento contínuo (CINTRA et al.,
2019).
Diante do exposto, estudos sobre DCNTs, sobretudo nos países em desenvolvimento,
tornam-se ótimas ferramentas para estimar a prevalência de doenças, identificar fatores
e comportamentos, bem como servem para subsidiar estratégias, condutas, planos e
ações a serem desenvolvidas pelo sistema de saúde pública no âmbito das condições
crônicas com base nos resultados desses estudos. Contribuindo, então, para diminuição
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das desigualdades no acesso e uso dos serviços e de saúde e diminuindo,
consequentemente, os índices de morbimortalidade.
Com isso, o propósito desse trabalho foi caracterizar os usuários acometidos por
doenças crônicas não transmissíveis quanto aos fatores socioeconômicos e de saúde.

Metodologia

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, descritivo e exploratório.
O local de escolha para realização do estudo foi o bairro de Felipe Camarão,
especificamente a área adscrita em torno da Unidade Básica de Saúde da Família-II de
Felipe Camarão (UBSF-II). A referida unidade de saúde localiza-se na região do Distrito
Sanitário Oeste, escolhida pelo fato de ser uma região periurbana de uma capital em
franco processo de urbanização, e jovem, apresentando um rápido crescimento
populacional devido a receber nos últimos anos, grande parte dos imigrantes da zona
rural do Estado do RN.
A escolha da área deve-se, principalmente, pelo fato de ser um bairro grande, com
localização de região periurbana de Natal, uma população elevada em torno de 110 mil
habitantes, e com 44 anos de existência. A população, já apresenta indicativos altos
para idades acima de 60 anos e também uma população adulta em fase reprodutiva de
trabalho, com altos índices de desemprego e criminalidade, com níveis baixos de
escolaridade e renda.
Para definir a amostra foi utilizado um intervalo de confiança de 95%. Aplicou-se a
fórmula do dimensionamento amostral (BARBETTA, 2003), e, de acordo com os
cálculos realizados, da população de 1.158 usuários cadastrados na UBS com doenças
crônicas não transmissíveis, chegou-se a uma mostra de 289.
A amostra foi do tipo intencional e incluiu os indivíduos acometidos por DCNT,
vinculados a UBSF-II, residentes em áreas adscritas, maior de 18 anos e que ele ou o
responsável tenham condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias, ou seja,
esteja em condições físicas e mentais para participar e que, após a leitura do Termo de
consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceitou participar conforme as exigências da
Portaria Nº. 466/2012 do Ministério da Saúde que regulamenta as normas para o
desenvolvimento de pesquisas com seres humanos.
Os participantes eram identificados por meio do contato com as enfermeiras das equipes
de saúde. A priori, todos os pacientes com DCNT foram listados, em seguida, iniciou-se
a coleta dos dados com abordagem em seus domicílios ou na sala de espera da UBS,
enquanto aguardava algum atendimento de saúde.
Foi aplicado um questionário elaborado por Santos (2016), baseado na proposta de
Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da Saúde (BRASIL,
2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção primária de
saúde.
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Os dados coletados para identificar o perfil dos usuários com DCNT foram compilados
a e tabulados e organizados para serem analisados no programa Statistical Package for
Social Science (SPSS) versão 20.0. As variáveis pesquisadas referem-se as
socioeconômicas (raça/cor, estado civil, gênero, religião, profissão, escolaridade, renda
e condições de moradia) e variáveis clínicas e de atendimento dos serviços de saúde
(doença crônica, doenças associadas, acompanhamento pela UBS, cadastramento em
farmácia popular/farmácia da UBS, plano de saúde e internações.)
Após o tratamento dos dados, realizou-se uma avaliação a partir de uma estatística
descritiva, com cálculo das frequências relativas e absolutas, apresentadas através de
tabelas.
A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número
3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
94030518.5.0000.5

Resultados e Discussões

A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra, já foram pesquisados um 62
usuários com DCNT. Desses, a maioria se identificou como pardos (53,2%), casados
(35,5%), do gênero feminino (85,5%), com religião católica (67,7%), tendo como
profissão empregada doméstica ou diarista (19,4%), escolaridade ensino fundamental
incompleto (66,1%) e renda igual a um salário mínimo (43,5%). Com relação as
características de moradia, a maior parte referiu morar em casa própria (90,3%), com
saneamento básico (54,8%), energia elétrica (100%) e água encanada (100%), como
apresentado na tabela 1 (em anexo).
As DCNT implicam em consequências negativas para os portadores, núcleo familiar e
comunidade, além de aumentar a demanda dos serviços de saúde. Há evidencias que
as DCNT atingem em maior número populações de baixa renda, dada maior
vulnerabilidade, maior grau de exposição a riscos e menor acesso aos serviços de
saúde e práticas de promoção e prevenção (MALTA, 2015).
Em estudo realizado, observou-se, em relação às classes econômicas, uma maior
prevalência das DCNT entre as classes D/E (57,7%) (MALTA, 2015), indo de encontro
ao presente estudo, onde a maioria dos usuários (43,5%) apresentam renda de um
salário mínimo. No que diz respeito a escolaridade, as doenças foram mais frequentes
naqueles com menores níveis de instrução, com valores de 62% (MALTA, 2015).No
mesmo estudo, evidenciou-se, ainda, uma maior prevalência de DCNT entre os adultos
da raça parda e outras (57,4%). No presente estudo, por sua vez, a maioria dos
entrevistados possuíam apenas ensino fundamental incompleto (66,1%) e se
autodeclaram pardos (53%).
No que se refere características clínicas e de atendimento dos serviços de saúde, as
informações são apresentadas na tabela 2 (em anexo). A DCNT mais citada foi a
hipertensão (79,0%), associada a Diabetes (41,9%). A maioria dos indivíduos
pesquisados, afirmou ser acompanhado pela UBS (95,2), ter cadastro em farmácia
popular/farmácia da UBS (85,5%), não possuir plano de saúde (93,5%) e nunca ter
internado pela DCNT (72,6%).
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Em estudo transversal realizado no Rio Grande do Sul, 72,6% da amostra eram
mulheres. Mostrou ainda que a maioria (60,6%) dos entrevistados eram de classe C,
bem como viviam com seus conjugues (53,3). Ainda no mesmo estudo foi possível
observar as doenças circulatórias como sendo as mais prevalentes, correspondendo a
30% da amostra portadora de DCNT, seguida de doenças mentais (7%) e doenças
endócrinas (4,7%) (AZEVEDO et al., 2013).
Em um estudo utilizando amostras da Pesquisa Nacional de Saúde, com 60.202
indivíduos, apurou-se que as doenças mais prevalentes entre os entrevistados foram
hipertensão arterial (21,4%), seguidas pela depressão (7,6%) e o diabetes mellitus
(6,2%). Sendo a hipertensão arterial a complicação mais prevalente em ambos os sexos
(18,3% entre os homens e 24,2% entre as mulheres) (THEME FILHA et al., 2013.), indo
de encontro ao presente estudo, onde as doenças mais citadas foras hipertensão arterial
(79%) associada a diabetes mellitus (41,9).
O dado é compatível com outros estudos que revelam que é o distúrbio circulatório o
mais prevalente e está frequentemente associado a complicações mais graves, como
doenças cardiovasculares, insuficiência renal e doenças cardiovasculares (RIBEIRO,
BARATA, ALMEIDA 2006; RIBEIRO, 2007 apud MALTA, MORAIS NETO, SILVA
JUNIOR, 2011).
Para além de ser um problema de saúde local, como aponta esse estudo, os autores
MALTA, MORAIS NETO, SILVA JÚNIOR (2011) trazem o Diabetes Mellitus como um
problema de saúde global, responsável, segundo estimativas da Organização Mundial
de Saúde (OMS) por 1,3 milhão de mortes no ano de 2008. Logo, tais dados fortalecem
a necessidade de ações de prevenção da doença e promoção da saúde.
A literatura aponta que há relação entre a prevalência de DCNT e os fatores de risco
com os determinantes sociais, tais como educação, ocupação, renda, gênero e etnia.
Os custos das doenças, no Brasil, embora a existência do Sistema Único de Saúde, é
alto em função dos custos agregados, perda de produtividade e afastamento das
atividades laborais, acarretando na diminuição dos recursos da família (MALTA,
MORAIS NETO, SILVA JUNIOR, 2011). Observou-se, nesse estudo, que 14,5% dos
entrevistados dessa pesquisa arcam com os custos do tratamento medicamentoso.
Um estudo realizado, com amostra de 12.725 indivíduos, corrobora com os dados
coletados no presente estudo, uma vez que a amostra dele aponta alta prevalência de
acesso total a medicamentos para o tratamento das DCNT de maneira gratuita (94,3%),
seja por meio das Farmácias do Programa Farmácia Popular ou da Atenção Básica
(OLIVEIRA, 2016).

Conclusão

Os resultados do presente estudo demostraram, em relação ao perfil socioeconômico,
que a maioria dos pesquisados eram do gênero feminino, pardos, católicos, empregadas
domésticas ou diaristas, com ensino fundamental incompleto e renda de um salário
mínimo. Residiam em casa própria, como saneamento básico, energia elétrica e água
encanada. No que se refere características clínicas e de atendimento dos serviços de
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saúde, a DCNT mais citada foi a hipertensão associada a Diabetes. A maioria afirmou
ser acompanhado pela UBS, ter cadastro em farmácia popular/farmácia da UBS, não
possuir plano de saúde e nunca ter internado pela DCNT.
Logo, o estudo apresenta-se como relevante no sentido de que é preciso que se tenha
o conhecimento do perfil populacional para que seja possível acompanhar os
comportamentos de risco que levam a população a desenvolver DCNT. Nesse sentido,
a caracterização dos usuários portadores dessas condições é indispensável para
auxiliar na auxiliar na elaboração e implementação de estratégias de controle,
prevenção e promoção de saúde, necessárias para diminuir complicações nessa e em
outras áreas menos favorecidas, pois a manutenção da qualidade de vida da população
deve estar entre as prioridades das políticas públicas. Diante disto, o desenvolvimento
e a necessidade de se investir em programas na atenção básica, porta de entrada dos
serviços de saúde, devem receber mais destaques do SUS.
Do ponto de vista acadêmico, o presente trabalho aponta a necessidade do
monitoramento dessas doenças e de suas implicações, haja visto a carência de estudos
em áreas urbanas e pobres acerca das DCNT. Assim sendo, um quadro epidemiológico
ampliado dessa problemática permitirá um melhor planejamento de ações e controle
dessas doenças.
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TÍTULO: Percepção do autocuidado de usuários com Doenças Crônicas não
Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde.
Resumo
A sociedade perpassa por diversas mudanças no processo de saúde-doença que estão
relacionadas aos aspectos demográficos e epidemiológicos. À medida que os padrões
de mortalidade se modificam e o rápido processo de envelhecimento humano se
desenvolve, observa-se um crescente aumento das condições crônicas, como as
Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O autocuidado, por sua vez, é considerado
como sendo papel central no acompanhamento dessas doenças para a manutenção da
saúde. Objetivou-se verificar como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem
o autocuidado relacionado às DCNT. Trata-se de um estudo com abordagem
quantitativa, descritivo e exploratório, realizado na área adscrita da Unidade Básica de
Saúde da Família-II do bairro de Felipe Camarão, junto a usuários cadastrados. A
pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra já coletada (62), observou-se que
a maioria é do gênero feminino, possui ensino fundamental incompleto, com renda
média igual a um salário mínimo, independentes para preparar o alimento sozinho e
realizar as atividades básicas de vida diária, assim como, administrar seus
medicamentos. Quanto ao grau de autocuidado, a maioria foi classificada com grau
bomde autocuidado. Portanto, conclui-se que o autocuidado contribui para manutenção
da saúde, assim como favorece a continuidade dos cuidados durante todo o processo
de saúde doença. Observa-se a necessidade de intervenções multidisciplinares para
agregar melhorias no processo de cuidar.
Palavras-chave: Autocuidado; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica.
TITLE: PERCEPTION OF SELF-CARE OF USERS WITH CHRONIC DISEASES IN
PRIMARY HEALTH CARE.
Abstract
Society undergoes through several changes in the health-disease process that are
related to multiple factors and associated with demographic and epidemiological
aspects. As mortality patterns change and the rapid process of human aging develops,
chronic conditions such as NCDs are increasing. Self-care, in turn, is considered to be a
central role in monitoring these diseases to maintain health. The objective was to verify
how users of Primary Health Care perceive self-care related to NCDs. This is a study
with a quantitative, descriptive and exploratory approach, conducted in the assigned area
of the Basic Family Health Unit-II of Felipe Camarão neighborhood, with registered
users. The research is ongoing and from the total sample collected (62), it was observed
that most are female, have incomplete primary education, with an average income equal
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to one minimum wage, independent to prepare food alone and perform the basic
activities of daily living, as well as administering their medicines. Regarding the degree
of self-care, most were classified as good self-care. Therefore, it is concluded that selfcare contributes to the maintenance of health, as well as favors the continuity of care
throughout the disease health process. There is a need for multidisciplinary interventions
to add improvements in the care process.

Keywords: Self Care; Primary Health Care; Chronic disease.
Introdução
Ao longo dos anos as populações perpassam por diversas mudanças que estão
relacionadas à múltiplos fatores - físicos, socioeconômicos, culturais, entre outros. Tais
mudanças, principalmente no que diz respeito à situação de saúde, podem ser avaliadas
através dos aspectos demográficos e epidemiológicos (MENDES, 2010). As questões
demográficas estão relacionadas com as alterações nas taxas de natalidade e
mortalidade, as quais se modificam conforme a dinâmica de uma sociedade que passa
por fases de desequilíbrio demográfico (VASCONCELOS; GOMES, 2012). Já os
aspectos epidemiológicos estão associados às alterações do perfil de morbimortalidade
da população de uma região (BRASIL, 2019).
À medida que a expectativa de vida aumenta, que os padrões de mortalidade se
modificam e o rápido processo de envelhecimento humano se desenvolve, observa-se
que há um crescente incremento relativo às condições crônicas (MENDES, 2010). A
exemplo dessas condições tem-se as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as DCNT resultam do
somatório de diversos fatores de risco como: genéticos, fisiológicos, ambientais e
comportamentais, dos quais, estes dois últimos têm como principais causas o
tabagismo, o alcoolismo e a alimentação pouco saudável. Conforme Malta et al., (2015),
a incidência das DCNT têm influência das condições de vida, das desigualdades sociais,
não
sendo
resultado
apenas
do
estilos
de
vida.
Nessa perspectiva, indivíduos que estão expostos a esses riscos possuem maiores
chances de óbito por DCNT e seus principais tipos são: doenças cardiovasculares
(ataques cardíacos e derrames), cânceres, doenças respiratórias crônicas (doença
pulmonar obstrutiva crônica e asma) e diabetes, as quais, são responsáveis por mais
de 80% das mortes prematuras por DCNT (OMS, 2018). Apesar desse percentual
aumentado, o relatório da OMS de 2015 aponta que a maioria dessas mortes
prematuras
são
evitáveis.
No âmbito da assistência à saúde e das doenças crônicas, entender essas condições
permite conhecê-las melhor e, assim, poder prevenir os possíveis agravos através de
estratégias de saúde (MENDES, 2018). Tendo em vista esses agravos, foi elaborado,
em 2011, no Brasil, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT,
com o intuito de ofertar uma atenção integral às pessoas, através do desenvolvimento
e a implementação de políticas públicas efetivas, completas, sustentáveis e
fundamentadas em evidências para a prevenção, o controle e o cuidado (BRASIL,
2013). Na estrutura da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, a Atenção
Básica à Saúde (ABS) tem caráter estratégico (BRASIL, 2013). Assim, a Atenção
Primária à Saúde (APS), disponibiliza atendimento abrangente, acessível e baseado na
comunidade e esse atendimento visa incluir um espectro amplo de serviços que vão
desde a promoção da saúde e prevenção até o controle de doenças crônicas e cuidados
paliativos
(OMS,
2019).
No que se refere ao cuidado, um dos elementos que fazem parte do acompanhamento
das DCNT nos serviços de saúde é o autocuidado. No Modelo de Atenção às Condições
Crônicas (MACC), a atenção à saúde é fortemente ancorada em ações de autocuidado
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apoiado e a atenção à saúde prestada (BRASIL, 2013). Isso é feito por meio do incentivo
no papel central das pessoas na administração de sua própria saúde, de estratégias de
apoio para o autocuidado, metas e planos a serem alcançadas, resolução de problemas
e monitoramento, entre outros. O autocuidado efetivo visa reconhecer o papel primordial
das pessoas usuárias na atenção à saúde e formar um sentido de auto-responsabilidade
sanitária (MENDES, 2012). As avaliações da carga de doenças são imprescindíveis
para a elaboração de indicadores que subsidiem o planejamento, execução e avaliação
das ações de saúde (MARINHO; PASSOS; FRANÇA, 2016). Assim, objetivou-se
verificar como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem o autocuidado
relacionado às Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
Metodologia

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, descritivo e exploratório. O local de
escolha para realização do estudo foi o bairro de Felipe Camarão, especificamente a
área adscrita em torno da Unidade Básica de Saúde da Família-II de Felipe Camarão
(UBSF-II). A referida unidade de saúde localiza-se na região do Distrito Sanitário Oeste,
escolhida pelo fato de ser uma região periurbana de uma capital em franco processo de
urbanização, e jovem, apresentando um rápido crescimento populacional devido a
receber nos últimos anos, grande parte dos imigrantes da zona rural do Estado do RN.
A escolha da área deve-se, principalmente, pelo fato de ser um bairro grande, com
localização de região periurbana de Natal, uma população elevada em torno de 110 mil
habitantes, e com 44 anos de existência. A população, já apresenta indicativos altos
para idades acima de 60 anos e também uma população adulta em fase reprodutiva de
trabalho, com altos índices de desemprego e criminalidade, com níveis baixos de
escolaridade e renda.
Para definir a amostra foi utilizado um intervalo de confiança de 95%. Aplicou-se a
fórmula do dimensionamento amostral (BARBETTA, 2003), e, de acordo com os
cálculos realizados, da população de 1.158 usuários cadastrados na UBS com doenças
crônicas não transmissíveis, chegou-se a uma amostra de 289.
A amostra foi do tipo intencional e incluiu os indivíduos acometidos por DCNT,
vinculados a UBSF-II, residentes em áreas adscritas, maior de 18 anos e que ele ou o
responsável tenham condições cognitivas para manter diálogo e articular ideias, ou seja,
esteja em condições físicas e mentais para participar e que, após a leitura do Termo de
consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aceitou participar conforme as exigências da
Portaria Nº. 466/2012 do Ministério da Saúde que regulamenta as normas para o
desenvolvimento de pesquisas com seres humanos.
Os participantes eram identificados por meio do contato com as enfermeiras das equipes
de saúde. A priori, todos os pacientes com DCNT foram listados, em seguida, iniciou-se
a coleta dos dados com abordagem em seus domicílios ou na sala de espera da UBS,
enquanto aguardava algum atendimento de saúde.
Foi aplicado um questionário elaborado por Santos (2016), baseado na proposta de
Mendes (2012), orientado pelas diretrizes e normas do Ministério da Saúde (BRASIL,
2013) no que diz respeito a atenção de usuários com DCNT na atenção primária de
saúde e, associado à teoria de enfermagem geral do déficit do autocuidado.
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O questionário sobre autocuidado relacionado às DCNT contém questões sobre os
fatores de risco comuns aos quatro grupos de doenças – tabagismo, inatividade física,
alimentação não saudável e uso de álcool (BRASIL, 2011). Além disso, o instrumento
contém questões abertas com intuito de identificar como os indivíduos percebem o seu
autocuidado.
Inicialmente, os dados coletados para identificar o perfil de autocuidado apresentado
foram compilados a partir da aplicação do formulário e os dados coletados serão
tabulados e organizados para serem analisados no programa Statistical Package for
Social Science (SPSS) versão 20.0. Após o tratamento dos dados, realizou-se uma
avaliação a partir de uma estatística descritiva, com frequências relativas e absolutas,
apresentadas através de tabelas.
Em seguida, as questões abertas referentes ao autocuidado, em cada dimensão
(Padrão de sono e repouso; Exercícios físicos; Vícios; Padrões nutricionais; Estilo de
vida; Ansiedade; Depressão; Comportamento emocional; higiene pessoal e
vestimentas; eliminações; deambulação e administração de medicamentos), foram
categorizadas, ou seja, para cada pergunta as respostas têm duas categorias que
indicam o autocuidado correto ou incorreto. Após a recategorização, foi calculado o
índice de autocuidado (em porcentagem) para cada usuário entrevistado, dividindo-se
o número de respostas que indicam autocuidado correto pelo número total de questões
aplicadas (31) e multiplicado por 100. Baseado no estudo de Lima e Araújo (2005),
foram classificados como apresentando péssimo grau de autocuidado, quando ele
realiza de 0 a 20% das ações de autocuidado citadas; como ruim àqueles que realizam
acima de 20% até 40%; como regular àqueles que realizam acima de 40% até 60%;
como bom àqueles que realizam acima de 60% até 80%, e como ótimo, àqueles que
realizam acima de 80%.
A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer de número
3.002.347 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
94030518.5.0000.5

Resultados e Discussões
TABELA 1 - Em anexo
A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra, já foram pesquisados um córpus
de 62 usuários com DCNT. Desses, a maioria se identificou como pardos (53,2%),
casados (35,5%), do gênero feminino (85,5%), com religião católica (67,7%), tendo
como profissão empregada doméstica ou diarista (19,4%), escolaridade ensino
fundamental incompleto (66,1%) e renda igual a um salário mínimo (43,5%).
A redes de atenção à saúde visam o acompanhamento das DCNT através de modelos
que ajudam a estratificar e organizar a forma como a atenção será oferecida. Para que
essas intervenções aconteçam, é necessário avaliar os determinantes e suas
populações para definir ações e práticas da equipe de saúde mais adequadas a cada
grupo (BRASIL, 2013).
Nessa perspectiva de avaliar e confrontar os determinantes sobre as DCNT, um estudo
feito para avaliar as ações do autocuidado de idosos, constatou semelhança com o
resultado do presente estudo, no que se refere à caracterização socioeconômica. Assim,
no estudo (SANTOS et al., 2012) observou-se que 54,1% eram mulheres, 64,8% não
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completaram o ensino fundamental e 44,2% tinham renda menor que um salário mínimo.
Resultado semelhante foi encontrado em outro estudo, o qual demonstrou a prevalência
de DCNT no grupo feminino em relação ao masculino e nos grupos com menor
escolaridade. Este indicador social pode estar associado ao fato de que o baixo nível de
conhecimento das doenças e de seus fatores de risco prejudica a prevenção das DCNT
(SATO et al., 2017). De acordo com Santos e Griep (2013), às mulheres vivem, em
média, 8 à 10 anos a mais que os homens, por causa disso elas apresentam maior
vulnerabilidade para as DCNT.
No que se refere ao estado civil, o estudo de Santos e Griep (2013) que foi realizado
com idosos e estava associado a capacidade funcional, demonstrou nos seus resultados
que a maioria dos entrevistados também eram casados (51,7%), corroborando assim
com o presente estudo, o qual teve como maioria o estado civil de casado (35,5%).
Na tabela 2, no que concerne às características de autocuidado desses usuários, a
maioria dos entrevistados referiram que não praticavam esportes (77,4%), não
possuíam nenhum vício (59,7%), conseguem preparar o alimento sozinho (80,6%), não
fazem uso de dieta apropriada (54,2%), não possuem dificuldade na mastigação e
deglutição (90,3%) e serem dependentes para o preparo dos alimentos (80,6%). A maior
parte dos entrevistados, ainda, relataram que recebem visita de familiares (72,6%),
recebem visita de amigos (80,6%), não possuem vida sexual ativa (64,5%), sofrem de
ansiedade (51,6%) e toda a amostra não tinha dependência para higiene corporal.
Quanto a dependência para higiene oral, a maioria (92%) afirmou serem dependentes,
não possuírem dependência para vestir-se (98,3%), não possuem dependência para
eliminações vesicais e intestinais (100%) e não possuem dependência para deambular
e para administrar seus medicamentos (96,8%).
TABELA 2 - Em anexo
Um estudo (PINTO et al., 2016) realizado com idosos de uma determinada unidade de
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que também possuíam DCNT, foi possível
identificar o grau de dependência deles em relação ao seu autocuidado. Nesse sentido,
em relação ao preparo das suas próprias refeições, 91,1% referiram não necessitar de
ajuda para realizar essa atividade. Esse resultado corrobora com o presente estudo, no
qual aponta que 80,6% dos entrevistados não são dependentes para o preparo das
refeições.
Ainda sobre o estudo de Pinto et al., (2016), no que se refere a dependência para vestirse, 94% dos entrevistados relataram que não possuíam esse tipo de dependência,
concordando, portanto, com o presente estudo, o qual aponta que 98,3% das pessoas
entrevistadas não dependem de alguém para vestir-se.
No que se refere a dependência para administração de medicamentos, um estudo
(OROZCO; ALVES, 2017) constatou que os sujeitos da pesquisa também eram os
responsáveis pela administração, corroborando, assim, com este presente estudo, onde
a maioria dos entrevistados (96,8%) não necessitam de ajuda para desenvolver essa
ação. A utilização criteriosa e cautelosa dos medicamentos, sua correta utilização e
orientação adequada às pessoas idosas e seus familiares, são alguns dos elementos
essenciais na manutenção da qualidade de vida do idoso (BRASIL, 2006).
No mesmo estudo (OROZCO; ALVES, 2017), avaliou-se a percepção dos participantes
em relação ao autocuidado. Assim, demonstrou-se que o autocuidado realizado por elas

CIÊNCIAS DA VIDA

104

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

foi satisfatório, tendo em vista as ações que trazem benefícios para a própria saúde,
como o controle alimentar, administração de medicamentos, atividade física entre
outros.
Já o estudo de Santos et al., (2012), concluiu que há déficit no autocuidado de idosos
com DCNT devido o descuido em diversos aspectos relacionados ao autocuidado.
Dentre esses aspectos destacaram-se a atividade e a promoção da saúde que
estiveram associados às limitações físicas inerentes ao ciclo vital, ao déficit de
conhecimento e ao baixo poder aquisitivo.
No que se refere ao Índice de Autocuidado, os valores oscilaram entre 48,3 e 90,3. Do
total, sete indivíduos foram classificados como tendo um grau de autocuidado regular
43, como bom e 12, como ótimo.
Um estudo realizado com idosos para avaliar os graus de autocuidado, evidenciou que
houve predominância de 54,17% das mulheres no grau de autocuidado ótimo, contra
46,43% dos homens. Por outro lado, os homens predominaram com 25% no grau
regular, contra 8,33% das mulheres. Os achados evidenciaram que as mulheres
entrevistadas demonstraram adotar mais a prática do autocuidado do que os homens,
mesmo que a diferença tenha sido mínima (LIMA; ARAÚJO, 2005).
Para avaliar o grau de dependência em relação ao autocuidado, um estudo foi realizado
para avaliar o grau de autocuidado de pacientes hospitalizados que também possuíam
DCNT. Neste estudo, constatou-se que dos 193 pacientes classificados, 98 eram
independentes (50,78%), enquanto 95 apresentavam algum tipo de dependência para
o autocuidado (49,22%) (COSTA; CASTRO; ACIOLE, 2013). Esses resultados vão ao
encontro do presente estudo e concordam que a maioria dos entrevistados com DCNT
são independentes para praticar o autocuidado.

Conclusão

Com este estudo foi possível avaliar indivíduos acometidos por DCNT quanto às
características socioeconômicas e de autocuidado, identificando o grau de dependência
dos entrevistados para executar as ações de autocuidado. Os principais achados
socioeconômicos demonstraram que a população prevalente é do sexo feminino, sendo
a maioria casada, com ensino fundamental incompleto e renda de até um salário
mínimo. De acordo com os resultados obtidos por este estudo é possível concluir que
os participantes foram classificados como tendo um grau de autocuidado bom,
contribuindo, assim, para manutenção da saúde levando-se em conta a melhoria das
condições de saúde e a continuidade do cuidado sobre o processo de saúde.
Considerando as características do processo de envelhecimento com influências
sociais, as fragilidades impostas por essa condição e a avaliação dos níveis de
independência dos participantes, pressupõe-se a necessidade de intervenções de
outras áreas, não somente a de saúde, no desenvolvimento de ações completas para
melhoria no processo de cuidar da pessoa idosa.
Ressalta-se, a importância de uma discussão ampliada quanto à prevenção e ao
enfrentamento da dependência do usuário junto aos profissionais de saúde. O desafio
de aprender a trabalhar de forma integral envolve a compreensão dos fatores
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predisponentes e o foco nas ações de um objetivo, isto é, prevenção das incapacidades.
Além de sugerir uma caracterização das doenças crônicas como fator predisponente
para dependência em idosos. Entretanto, avaliar o idoso de maneira integral continua a
ser o fator mais influente para construção de planos de cuidados coesos e capazes de
preservar a autonomia da pessoa idosa por mais tempo por mais tempo.
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Resumo

Essa pesquisa objetivou desvelar a concepção de docentes e discentes de Gestão
Hospitalar sobre a segurança do paciente. Trata-se de estudo descritivo, transversal, de
abordagem qualitativa, com a participação de dezenove docentes e doze discentes. Os
dados decorrentes dos questionários de caracterização foram tabulados e analisados a
partir de estatística descritiva simples. Já os dados textuais provenientes das entrevistas
foram transcritos e analisados com suporte do software Interface de R pour Analyses
Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ). Observou-se a
conceituação sobre segurança do paciente e a diversidade de ações e recursos para
que a cultura de segurança seja efetivada. As entrevistas colaboraram para um
pensamento de que a segurança do paciente deve perpassar por todos os profissionais,
em especial o gestor, que planejará recursos para que essas ações aconteçam. Assim,
como estratégia, apresenta-se a capacitação dos gestores em saúde.

Palavras-chave: Ciências da Saúde. Segurança do Paciente. Gestão Hospitalar.
TITLE: HOSPITAL MANAGEMENT TEACHER AND STUDENT CONCEPTIONS ON
PATIENT SAFETY
Abstract
This research aimed to unveil the concept of teachers and students of the Higher Course
of Technology in Hospital Management of the School of Health of the Federal University
of Rio Grande do Norte, about patient safety. This is a descriptive, cross-sectional study
with a qualitative approach, with the participation of nineteen teachers and twelve
students. Data from the characterization questionnaires were tabulated and analyzed
using simple descriptive statistics. The textual data from the interviews were transcribed
and analyzed with the support of the R interface for Multidimensional Analysis of Textes
and Questionneires (IRAMUTEQ). The conceptualization of patient safety and the
diversity of actions and resources were observed for the safety culture to be
implemented. The interviews contributed to a thought that patient safety should permeate
all professionals, especially the manager, who will plan resources for these actions to
happen. Thus, as a strategy, the training of health managers is presented.
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Introdução
A busca pela qualidade em saúde em instituições de saúde, sejam públicas ou privadas,
têm sido cada vez mais discutida com o objetivo de dar credibilidade à assistência. No
entanto, para obter qualidade, apenas exercer as atividades no ambiente de saúde da
melhor forma possível já não é suficiente (BALSANELLI; JERICÓ, 2005).
Nos dias atuais, a busca pela qualidade tornou-se prioridade nas organizações de
saúde. Deste modo, a gestão da qualidade foi atrelada à análise com base na melhoria
contínua da estrutura, dos processos e resultados, uma proposta criada por Avedis
Donabedian (DONABEDIAN, 1980 apud. GOMES et al., 2019).
Constatou-se, com isso, a necessidade da segurança do paciente como indicador para
avaliação da qualidade assistencial (VITURI; ÉVORA, 2015). A segurança do paciente,
que atualmente é compreendida como a redução do risco de dano desnecessário
associado ao cuidado de saúde a um mínimo aceitável (BRASIL, 2013), tornou-se
imprescindível para o aperfeiçoamento da qualidade nos serviços de saúde (MINUZZ;
SALUM; LOCKS, 2016).
No Brasil, as ações propostas aconteceram com a criação do Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP), pela Portaria N° 529 de 2013, que estabeleceu
objetivos, definições e estratégias para implementação do cuidado seguro nos serviços
de saúde (BRASIL, 2013).
Neste contexto, é notável que a participação da equipe multidisciplinar é essencial para
efetivação das ações propostas. Assim, é importante conhecer a percepção de
qualidade dos profissionais para melhor direcionar as estratégias e ações, atender às
expectativas e propiciar uma tomada de decisão compatível com a instituição de saúde
(SILVA; RODOVALHO, 2012).
Nesse ínterim, a cultura de segurança tornou-se um componente estrutural nos serviços
de saúde, importante na diminuição de incidentes (ANDRADE et al., 2016). Atualmente,
a cultura de segurança é definida como o produto de valores, atitudes, competências e
padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso,
o estilo e proficiência da administração de uma organização saudável e segura
(HEALTH AND SAFETY COMMISSION, 1993; REIS, 2013).
Sendo assim, o apoio da alta gestão hospitalar se tornou necessário para a promoção
da cultura de segurança. No entanto, estudos recentes apontam que a gestão hospitalar
ainda é ausente quando as questões envolvem a segurança do paciente, o que implica
em uma cultura desfavorável e no desestímulo dos profissionais de saúde que atuam
na linha de cuidado (KAWAMOTO et al., 2016).
Portanto, a inserção da temática durante a formação acadêmica dos profissionais da
saúde tornou-se imprescindível. Assim sendo, a PNSP prioriza em suas diretrizes a
inclusão do tema nos currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico,
superior e de pós-graduação, além da promoção de capacitação continuada para
gestores e profissionais de saúde em segurança do paciente (BRASIL, 2013).
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O gestor precisa ser educado sobre a importância da cultura de segurança. Sobre isso,
a National Patient Safety Foundation, em 2015, recomendou como tática para manter e
estabelecer uma cultura de segurança que os conselhos, gestores e reguladores em
saúde tenham educação suficiente sobre os fundamentos de ciência de segurança do
paciente para incentivar as iniciativas culturais (NATIONAL PATIENT SAFETY
FOUNDATION, 2015).
Compreende-se, dessa forma, que é vital abordar a temática no contexto da formação
de gestores hospitalares. Neste estudo, destaca-se a relevância desta reflexão no
âmbito dos cursos de formação de gestores em saúde, como mecanismo de subsidiar
a profissionalização de gestores qualificados com a compreensão sobre qualidade em
saúde e segurança do paciente.
Com isso, apresenta-se a questão desse estudo: qual a concepção de docentes e
discentes de Gestão Hospitalar sobre a segurança do paciente? Objetiva-se desvelar a
concepção de docentes e discentes de Gestão Hospitalar sobre a segurança do
paciente.

Metodologia

Trata-se de estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
desenvolvida no âmbito da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (ESUFRN), Unidade Acadêmica Especializada em Educação Profissional em
Saúde, que oferta cursos da área da saúde nos níveis técnico, de graduação e de pósgraduação (ESUFRN, 2018).
Dentre tais cursos, a pesquisa teve como campo de investigação o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Hospitalar, graduação tecnológica com uma carga horária total
de 2440 horas distribuídas em seis períodos.
O Tecnólogo em Gestão Hospitalar possui o seguinte campo de atuação proposto: atua
no planejamento, organização e gerenciamento dos processos de trabalho em saúde,
envolvendo a área de gestão de pessoas, materiais e equipamentos; organiza e controla
compras e custos, áreas de apoio e logística hospitalar, bem como acompanha e
supervisiona contratos e convênios, através dos princípios da gestão, qualidade e
viabilidade dos serviços presta suporte aos setores fins; e pode atuar em hospitais – e
seus setores, clínicas e unidades de saúde, laboratórios médicos e empresas
prestadoras de serviço em saúde (ESUFRN, 2018).
A população de estudo foram os docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Hospitalar da ESUFRN. A amostra foi do tipo intencional e incluiu todos os
docentes que atuam no curso e os discentes concluintes do mesmo no semestre 2019.1.
Neste semestre, o Curso contava com 25 docentes efetivos atuantes e 25 discentes
concluintes. Estes quantitativos, então, constituíram a população da pesquisa – 50
sujeitos, no total.
Para os docentes, foram estabelecidos como critérios de inclusão: ser docente efetivo
e ministrar aulas no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da ESUFRN.
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Foram excluídos os docentes afastados por qualquer motivo. A amostra totalizou 19
docentes.
Quanto aos discentes, foram incluídos aqueles matriculados nos módulos
correspondentes ao sexto período do curso, considerados, portanto, concluintes. Foram
excluídos os discentes desnivelados, que estivessem com módulos a cursar dos
períodos anteriores do curso. Participaram da pesquisa 11 discentes.
A coleta de dados foi realizada a partir de entrevista nos meses de setembro a novembro
com docentes e junho com os discentes. A entrevista com os professores ocorreu de
forma individual, em horário e local previamente combinado, a fim de garantir o
mapeamento das percepções e vivências de todos os docentes do curso, e teve seu
áudio gravado conforme aquiescência dos participantes.
Para os discentes, inicialmente, foi pensada a realização de um grupo focal. No entanto,
a partir da recomendação de que os grupos focais devem ter, para garantir sua eficácia,
a participação de 6 a 15 pessoas (MINAYO, 2010), não foi possível prosseguir porque
não havia o mínimo de estudantes para continuar a entrevista no dia agendado para tal.
Desse modo, optou-se por realizar a entrevista individual com os discentes que haviam
comparecido e encaminhar o formulário eletrônico aos demais.
Tanto no âmbito das entrevistas individuais com os docentes e discentes, como no
formulário eletrônico com estudantes, foram utilizados dois instrumentos de pesquisa:
1) questionário de caracterização; e 2) roteiro de realização da entrevista, composto por
quatro questões sobre compreensão acerca da temática segurança do paciente, ações
associadas, módulos em que foram ministrados aspectos da segurança do paciente no
Curso de Gestão Hospitalar e a importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança
do paciente.
Os dados decorrentes dos questionários de caracterização foram tabulados e
analisados a partir de estatística descritiva simples. Já os dados textuais provenientes
das entrevistas foram transcritos e analisados com suporte do software Interface de R
pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ), o
qual processa análises lexicais de dados textuais ao fornecer contextos e classes por
meio do julgamento da semelhança de seus vocabulários, de maneira a contribuir na
compreensão do ambiente de sentido das palavras, logo, indicar elementos das
representações referentes ao objeto estudado (CAMARGO; JUSTO, 2013).
Para esta finalidade, foi utilizada a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a
análise de similitude como método de tratamento dos dados, o que possibilitou a
identificação da frequência de cada palavra e sua conexão com as outras, além de
auxiliar na análise do corpus textual (CAMARGO; JUSTO, 2013).
Ressalta-se que a interpretação e análise dos dados teve embasamento da literatura
atual no que concerne à segurança do paciente e à gestão da qualidade em saúde.
Ressalta-se que o estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa
científica em seres humanos, preconizados na Resolução n° 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde, de forma a preservar o caráter voluntário dos participantes e o
anonimato dos interlocutores. A pesquisa foi submetida para apreciação ética pelo
Comitê de Ética da UFRN, após anuência da direção da ESUFRN, e foi aprovada a
partir do Parecer nº 2.755.011, de 04 de julho de 2018.
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Resultados e Discussões

Foram convidados a participar das entrevistas 24 docentes, que ministraram módulos
do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar. Desses, a amostra obtida foi de 19
(79,2%) docentes: 16 (84,2) do sexo feminino e 3 (15,8%) do sexo masculino. A média
de idade dos sujeitos era de 43 anos (DP = 9,8), com idade mínima de 30 e máxima de
57 anos.
Quanto à formação em nível superior, 12 (63,6%) são formados em Enfermagem, 1
(5,2%) em Ciências Biológicas, 1 (5,2%) em Administração, 1 (5,2%) em Odontologia,
1 (5,2%) em Fisioterapia, 1 (5,2%) em Educação Física, 1 (5,2%) em Ciências
Econômicas e 1 (5,2%) em Psicologia. Quanto à maior titulação, 15 (78,9%) são
doutores e 4 (21,1%) são mestres.
Desses sujeitos da pesquisa, 13 (68,4%) não tiveram discussão ou capacitação durante
sua formação profissional que abordasse a temática segurança do paciente, 2 (8,0%)
tiveram em cursos, 2 (8,0%) em sua formação profissional, 2 (8,0%) em mestrado, 2
(8,0%) em doutorado, 1 (4,0%) em especialização, 1 (4,0%) em atuação profissional, 1
(4,0%) em grupos de pesquisa e 1 (4,0%) em congressos. O somatório é maior que
100,0% devido aos sujeitos da pesquisa relatarem ter discussão ou capacitação acerca
da temática em mais de um âmbito.
Quanto aos discentes, foram convidados a participar da pesquisa 22 concluintes do
Curso Tecnológico em Gestão Hospitalar. Desses, a amostra foi de 12 (54,5%)
discentes: 9 (75,0%) do sexo feminino e 3 (25,0%) do sexo masculino. A média de idade
era de 29 anos (DP = 9,0), com idade mínima de 20 e máxima de 47 anos.
Dos discentes, 8 (66,7%) possuíam formação profissional, sendo 4 (33,4%) Técnicos
em Enfermagem, 1 (8,3%) Técnico em Radiologia, 1 (8,3%) graduado em Fisioterapia,
1 (8,3%) graduado em Enfermagem e 1 (8,3%) graduado em Saúde Coletiva.
A análise do corpus proveniente da transcrição das 31 entrevistas semiestruturadas
denotou 6.449 ocorrências de palavras, apresentadas em 706 formas distintas. Por meio
da Classificação Hierárquica Descendente foram analisados 144 segmentos de texto,
retendo 78,26% do total para elucidação das classes. Na figura 1 visualiza-se o
dendrograma que denota as seis classes advindas das partições de conteúdo.
A análise do corpus proveniente da transcrição das 31 entrevistas semiestruturadas
denotou 6.449 ocorrências de palavras, apresentadas em 706 formas distintas. Por meio
da Classificação Hierárquica Descendente foram analisados 144 segmentos de texto,
retendo 78,26% do total para elucidação das classes. Na figura 1 visualiza-se o
dendrograma que denota as seis classes advindas das partições de conteúdo (ver
arquivo em anexo).
A classe 1, nominada “Ações para a SP: trabalho em equipe”, representou 15,3% dos
segmentos de texto analisados no âmbito do corpus. As palavras envolver, acontecer,
promover, causar e prestar denotam atitudes necessárias para que seja implementada,
de fato, a segurança do paciente, o que pode ser observado na fala:
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Então uma forma de promover segurança do paciente é ter um ambiente de trabalho e
um processo de trabalho que cause a menor possibilidade de adoecimento para a
pessoa que preste o cuidado (Docente 09).
Desse modo, compreende-se o trabalho em equipe como condição fundamental a um
processo de trabalho que promova a segurança do paciente. Sobre isto, sabe-se que
desde os primórdios da Antiguidade, o trabalho em equipe se configura como atividade
coletiva em prol de algo. O trabalho em equipe surge da necessidade de estabelecer
objetivos e metas em comum com um plano de trabalho bem definido, por meio do qual
se desenvolvam o crescimento individual e do grupo e o cuidado centrado no usuário e
na comunidade envolvidos (SILVEIRA; SENA; OLIVEIRA, 2011).
Na área da saúde, vê-se a necessidade de integração entre os profissionais da saúde
para garantir a excelência no cuidado seguro, uma vez que essa deve ser uma ação em
conjunto, tanto dos gestores, que estão na área administrativa, quanto dos profissionais,
que estão na assistência.
A classe 2, “Ações para a SP: processo de cuidado” totalizou 24,3% do corpus
analisado. As principais palavras dessa classe foram: identificação, comunicação,
enfermagem, semiotécnica e técnica. Apreende-se, por meio desse vocabulário, as
ações do processo de trabalho dos profissionais de saúde integrado à segurança do
paciente e pode ser melhor apresentado na seguinte fala:
As ações associadas a essa temática eu acho que desde o processo de trabalho. O
processo de trabalho ele está carregado dessa perspectiva. Acredito que ela seja
fundante e passa através comunicação terapêutica, porque é através do lidar, de uma
palavra, passa pela questão de procedimentos técnicos, fazê-los corretamente,
respeitar o paciente (Docente 07).
O processo de trabalho em busca do cuidado seguro, como visto nessa classe, aborda
diferentes áreas, inclusive a gestão em saúde, no que deve buscar a qualidade no
trabalho em equipe de saúde e nas intervenções, em geral, que possam ocorrer na
assistência à saúde.
Sobre isso, é importante compreender as ações prioritárias do Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP), que foram denominadas desafios globais e buscam
reduzir a infecção associada ao cuidado em saúde, por meio da campanha de
higienização das mãos, e promover uma cirurgia mais segura, pela adoção de uma lista
de verificação antes, durante e após o ato cirúrgico, além de buscar a qualidade como
prioridade em todas as ações de saúde (BRASIL, 2013).
Sobre este tema, a classe 4, denominada “Ações para a SP: cuidado multiprofissional”,
representou 13,2% da análise textual realizada. Destacaram-se os vocábulos: cuidado,
lavagem das mãos, capacitação, instituição e paciente, relevando, portanto elementos
do cuidado que os docentes e discentes destacaram como ações para que a segurança
do paciente seja garantida. Dessa forma, pode ser melhor evidenciado na fala:
As ações associadas a essa temática são cuidados, capacitação contínua das pessoas
que fazem esse cuidado em que estão perto desse paciente pra promover a segurança
dele durante as intervenções que ele venha a assumir, educação em saúde, porque
todo tempo você tem que retomar, reciclando e melhorando essa atuação (Docente 16).
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Com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria
nº 529/2013, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde
em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, foram estabelecidos os
seis protocolos de segurança do paciente, que são:
Identificação correta do paciente; Prevenção de Lesão por Pressão;Segurança na
Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos;Cirurgia Segura;Prática de Higiene
das Mãos em Serviços de Saúde;Prevenção de Quedas.
Além de tais ações, o vocábulo da classe 5 permitiu a contextualização “Ações para a
SP: integração da gestão”, responsável por 16% do corpus analisado. As palavras
hospitalar, procedimento, serviço, oferecer e saúde denotam pontos que integram o
cuidado seguro, entendendo a intersetorialidade da segurança do paciente. Desse
modo, pode ser representado pela fala:
Eu acho que essas ações perpassam por tudo que acontece com ele na unidade
hospitalar ou numa unidade de saúde, então tudo, todos os setores devem trabalhar na
segurança do paciente [...] (Docente 08).
O gestor do serviço de saúde deve dar prioridade à segurança do paciente para que
essa seja uma prática aderida pelos profissionais, assim, Minuzz, Salum e Locks (2016)
afirmam que
estudiosos apontam que promover a cultura de segurança demanda empenho e
comprometimento de toda a instituição, porém com ênfase nos gestores, que devem
atuar incentivando a comunicação e a notificação dos erros e fortalecendo a cultura não
punitiva, proporcionando um clima de trabalho que prioriza a segurança do paciente
(p.7).
Sobre isto, a classe 6, “Ações para a SP: cultura de segurança” do paciente, totalizou
17,4% dos segmentos de texto analisado e foi construída a partir das seguintes
palavras: cultura, necessário, formação, assistencial e prática. Denota, assim, pilares
para se chegar, de fato, a um cuidado seguro, desde o conhecimento até a ação. Nesse
sentido, cria-se uma cultura de segurança do paciente. Pode ser observado na fala de
um docente:
Então, para ter realmente a segurança do paciente, é necessário primeiro ter essa
cultura, que é exatamente compreender a importância dessas ações e mudar a minha,
o meu modo de atuar. [...] então são essas ações, que vão desde a formação até
realmente o momento prático, o momento assistencial, aquele próximo do paciente
(Docente 10).
A cultura de segurança é definida como o produto de valores, atitudes, competências e
padrões de comportamento individuais e de grupo, os quais determinam o compromisso,
o estilo e a proficiência da administração de uma organização saudável e segura
(BROWN et al. 2008).
De maneira oposta à cultura punitiva, que, como o próprio nome diz, atribui toda a
responsabilidade do evento adverso a determinado(s) profissional (is), julgando sua
forma de atuação. Diante disso, é necessário que a cultura punitiva dê espaço à cultura
de segurança, fazendo com que a notificação dos eventos adversos e análise de suas
causas, sejam para aprendizagem contínua, objetivando o cuidado seguro.
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Por fim, a classe 3, intitulada “Concepções sobre a segurança do paciente”, representou
26,4% dos dados textuais analisados e as palavras mais citadas foram: dano,
prevenção, queda, minimizar, segurança do paciente, que representam a construção do
conceito de segurança do paciente. Desse modo, o seguinte trecho mostra a concepção
a respeito do tema:
Segurança do paciente são ações e condutas que evitem ou minimizem danos ao
paciente, que podem ser prevenção de quedas e lesões por pressão, segurança nos
procedimentos realizados com o paciente (Discente 7).
A SP surge da necessidade de evitar danos para os pacientes que estão nos serviços
de saúde. Dessa forma, com os protocolos, busca-se que sejam desenvolvidas ações
de cuidado seguro, como a identificação do paciente e a higienização das mãos. Paiva,
Paiva e Berti (2010) entendem que
A assistência à saúde envolve a articulação de conhecimentos e ações que se
relacionam com serviços diferentes e tipos diversos de profissionais. A existência destes
vários níveis de especialização e sua interdependência coloca as instituições de saúde
como ambientes de alto risco para eventos adversos e incidentes. Define-se eventos
adversos como injúrias não intencionais decorrentes da atenção à saúde, não
relacionadas à evolução natural da doença de base, que ocasionam lesões mensuráveis
nos pacientes afetados e/ou prolongamento do tempo de internação e/ou óbito (p.288).
Assim, é de extrema importância sua discussão na formação em saúde. A presente
pesquisa mostrou que a maioria dos docentes não apreendeu sobre a segurança do
paciente na sua formação acadêmica, porque há um tempo não existia esse debate ou
se existia era pouco difundido. Hoje, já se podem ver os frutos que o cuidado seguro
pode trazer para a saúde dos usuários. Por isso, é profícuo que esse tema seja discutido
na área acadêmica dos estudantes da saúde.
No ensino, o tema da segurança do paciente deve perpassar todo o currículo e enfocar
especificidades de riscos e medidas preventivas de dano nos variados cenários de
assistência à saúde. Deve ser desenvolvido por meio de ações de ensino-aprendizagem
em que o aluno e o educador experienciem práticas significativas, que repercutam em
uma atuação segura ao longo da formação e que se sustentem também na atuação
profissional (URBANETTO; GERHARDT, 2013).

Conclusão

O presente estudo mostrou a concepção dos docentes e discentes de Gestão Hospitalar
a respeito da segurança do paciente, que compreendem a importância do conceito e
das ações para, assim, disseminar uma cultura de segurança. É possível observar,
ainda, que a cultura de punição nas falas dos entrevistados é ausente.
Foram destacados fatores como: processo de trabalho e trabalho em equipe para a
efetivação do cuidado seguro. Além disso, as entrevistas colaboraram para um
pensamento de que a segurança do paciente deve perpassar por todos os profissionais,
em especial o gestor, que planejará recursos para que essas ações aconteçam.
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Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de capacitações
para os gestores hospitalares sobre a SP, podendo, assim, contribuir para uma
assistência à saúde mais segura.
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TÍTULO: HOMICÍDIOS FEMININOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E
SUAS REGIÕES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2000 A 2016
Resumo
Os homicídios femininos apresentam alta magnitude e transcendência no Nordeste
brasileiro. Objetivos: Analisar a tendência temporal da mortalidade por homicídios
femininos, no estado do Rio Grande do Norte (RN) e suas regiões de saúde, nos anos
2000. Método: Estudo ecológico de tendência temporal, que utilizou a regressão
binomial negativa para as análises de tendência. Resultados: No período em estudo
observou-se uma taxa média de 5,08 óbitos por 100,000 mulheres, com os maiores
coeficientes nas regiões Metropolitana (5,92 óbitos) e Mossoró (5,60 óbitos). A maior
proporção dos óbitos ocorreu em mulheres solteiras, casadas, perpetradas por arma de
fogo e com local de ocorrência o domicílio e o hospital. Houve tendência ascendente
para a mortalidade em todas as faixas etárias até os 49 anos, e nas regiões
Metropolitana, João Câmara e Santa Cruz. Tendência ascendente na taxa de
mortalidade de homicídios perpetrados por arma de fogo foi verificada, no RN e em
todas as suas regiões de saúde, com exceção de Caicó e Pau dos Ferros, onde houve
estacionaridade nas taxas. Conclusão: O estado do Rio Grande do Norte e suas regiões
de saúde apresentam coeficientes de mortalidade por homicídios femininos
semelhantes aos países de maior violência contra as mulheres. Esses achados
sinalizam a necessidade de maiores investimentos na rede de proteção às mulheres em
situação de violência doméstica.

Palavras-chave: Homicídio, Feminino, Mortalidade, Violência contra a Mulher, Violência
TITLE: FEMALE HOMICIDES IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE AND ITS
HEALTH REGIONS, FROM 2000 TO 2016
Abstract

Female homicides present high magnitude and transcendence in the Brazilian
Northeast. Objectives: To analyze on the temporal evolution of mortality due to female
homicide in the state of Rio Grande do Norte (RN) and its health regions in the year
2000. Method: This is an ecological study which used negative binomial regression for
trend analysis. Results: The average mortality rate for the period was 5.08 deaths per
100,000 women with the highest rates observed in the Metropolitan region (5.92 deaths)
and Mossoró (5.60 deaths). The highest proportion of deaths occurred in unmarried and
married women, perpetrated by firearm and located in the home or hospital. There was
an upward trend in mortality in all age groups up to age 49, and in the Metropolitan, João
Câmara and Santa Cruz regions. Upward trend was also observed in the mortality rate
of firearm homicides in the RN and in all health regions, except for Caicó and Pau dos
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Ferros, where there was stationarity in the rates. Conclusion: The state of Rio Grande
do Norte and its health regions show female homicide rates similar to the countries with
the greatest violence against women. Indicating the need for greater investments in the
network to protect women in situations of domestic violence.

Keywords:

Homicide,Female,Mortality,Violence

Against

Women,Gender-Based

Violence
Introdução
A violência sempre esteve presente na trajetória da humanidade, no entanto a sua o
aumento em sua magnitude nos últimos tempos tem sido observado, caracterizando-a
não só como um problema social, mas também como de Saúde Pública. De acordo com
o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, registram-se anualmente mais de 1,3
milhões de mortes no mundo em consequência da violência, em todas as suas
manifestações (OMS, 2014). Dentre essas manifestações de violência, encontram-se
aquelas direcionadas contra a mulher, que são classificadas como violências de gênero,
o que de acordo com Meneghel et al (2017, p. 2964) é um “fato social de elevada
frequência, que ocorre em um continuum que tem como consequência mais grave a
morte da mulher”. Para Lagarde a violência de gênero constitui-se como:
[...] a violência misógina contra as mulheres pelo fato de serem mulheres, situadas em
relações de desigualdade de gênero: opressão, exclusão, subordinação, discriminação,
exploração e marginalização. As mulheres são vítimas de ameaças, agressões, maustratos, lesões e danos misóginos. As modalidades de violência de gênero são: familiar,
na comunidade, institucional e feminicida. (LAGARDE, 2007, p. 33, tradução nossa)
Na década de 1970, de acordo com Radford e Russel (1992), o movimento feminista
empregou o termo feminicídio para referir-se exclusivamente à morte de uma mulher
causada por um homem em razão de conflito de gênero. Todavia, essa definição foi
posteriormente ampliada para incluir qualquer morte de mulher por violência (GARCIA,
et
al,
2015;
WHO,
2013).
Consoante ao restante do mundo, o Brasil encontra-se em um processo de transição
epidemiológica, em que há aumento da proporção de agressão e mortes ocasionadas
pelo homem (causas externas), tendo destaque a violência direcionada à mulheres.
Relacionado a isso, percebe-se que a cultura e as hierarquias de gênero presentes em
sociedades patriarcais, associados à violência estrutural, são fatores determinantes do
feminicídio
(PALMA-SOLIS;
VIVES-CASES;
DARDET,
2008).
Os feminicídios se diferenciam dos homicídios masculinos, porque possuem maior
probabilidade de serem perpetrados pelos cônjuges, escancarando a violência de
gênero. Realidade que é observado em vários países do mundo, nos Estados Unidos
42% dos assassinatos femininos foram cometidos por parceiro íntimo em 2012,
comparados com 5% de maridos mortos pelas esposas (FOX; ZAWITZ, 2004).
Nessa direção a Organização Mundial da Saúde explica que, a maioria dos feminicídios
tem envolvimento de parceiros ou ex-parceiros porque decorre de situações de abuso
no domicílio, ameaças, intimidação ou violência sexual ou de situações nas quais a
mulher tem menos poder ou menos recursos do que o homem (WHO, 2013).
No Brasil, foram contabilizados 19.459 feminicídios no período de 2003 a 2007
(MENEGHEL; HIRAKATA, 2011). De 2007 a 2011, a taxa anual de mortalidade de
mulheres por agressões foi estimada em 5,22 óbitos por 100.000 mulheres, o que
representa aproximadamente 5.000 mortes por ano (GARCIA; FREITAS; HÖFELMANN,
2013). Além disso, o atlas da violência (BRASIL, 2019) indica que houve um crescimento
dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao
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todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde 2007.
Diante desse cenário, a região Nordeste se destaca como uma das regiões brasileiras
mais violentas, com aumento expressivo nas taxas de mortalidade por homicídios
masculinos e femininos nos anos 2000 (REICHENHEIM, 2011; WAISELFISZ, 2016).
Considerando o período decenal (2007 a 2017), o Rio Grande do Norte apresentou o
maior crescimento, com variação de 214,4%, seguido por Ceará (176,9%) e Sergipe
(107,0%)
(BRASIL,2019).
Corroborando os achados de Meira et al (2019) que mostram tendência temporal
ascendente da mortalidade por homicídios femininos no período de 1980 a 2014, com
aumento a partir da décima até a quinta década de vida e para a mortalidade geral.
Metodologia

Estudo ecológico de tendência temporal dos homicídios femininos no estado do Rio
Grande do Norte (RN) e suas oito regiões de saúde, em mulheres a partir da faixa etária
de 10 a 14 anos. Os óbitos referentes à agressão (homicídios) que correspondem aos
códigos X85 a Y09 da Décima Classificação Internacional das Doenças (CID-10), foram
extraídos do Sistema de Informação Sobre Mortalidade do Departamento de Informática
do SUS (SIM/DATASUS).
O Rio Grande do Norte caracteriza-se como a 16ª Unidade da Federação brasileira mais
populosa, dividida em 167 municípios que estão segmentados em oito regiões de saúde
(RSP), a saber: 1ª RS – São José de Mipibu (SJM) –, com 351.502 habitantes,
distribuídos pelos 27 municípios que a compõem; 2ª RS – Mossoró (MO) –, que reunia
15 municípios, a segunda região de saúde mais populosa, com 448.904 habitantes,
concentrando 14,17% do total de habitantes do estado; 3ª RS – João Câmara (JC) –,
com 25 municípios e 312.919 habitantes; 4ª RS – Caicó (CO) –, também formada por
25 municípios, com 295.726 habitantes; 5ª RS – Santa Cruz (SC) –, com 21 municípios
e 185.719 habitantes; 6ª RS – Pau dos Ferros (PF) –, que aglutinava 36 municípios e
230.042 habitantes; 7ª RS – Metropolitana (MT) –, constituída por cinco municípios,
mostrando o maior contingente populacional, 1.187.899 habitantes, ou 37,5% da
população residente no estado, concentrada na capital, Natal, e também distribuída
entre as localidades de Extremoz, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante; e
8ª RS – Açu (AC) –, composta por 13 municípios, com 155.316 habitantes (DATASUS;
2019).
A microrregião MT apresenta a maior renda média per capita (R$ 821,23), seguida por
MO (R$ 484,73), Caicó (R$ 416,67), AC (R$ 364,06), PF (R$ 302,87), JC (R$ 295,03),
SJM (R$ 293,54) e SC (R$ 265,74). A taxa de desemprego na população a partir dos
16 anos no RN correspondeu a 9,79%, com os maiores percentuais observados em AC
(11,50), JC (10,56) e SJM (10,36) (DATASUS; 2019).
Nesse estudo utilizou-se o total de homicídios femininos como uma proxy dos
feminicídios, pois no SIM/DATASUS não é possível identificar as circunstâncias nas
quais os assassinatos de mulheres ocorreram e tampouco são fornecidas informações
a respeito do agressor.
Considerando a alta proporção de registros de óbitos classificados como ECI no estado
do Rio Grande do Norte (MEIRA et al, 2019) neste estudo realizou-se a correção dos
registros de óbito por meio da redistribuição proporcional, segundo ano, faixa etária e
regiões de saúde, em três etapas (GARCIA et al, 2015): (1) calculou-se a proporção dos
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óbitos por agressão em relação ao total de óbitos por causas externas acidentais e
intencionais (traumatismo acidental, lesão autoprovocada, agressão e intervenção
legal); (2) o valor obtido na etapa anterior foi multiplicado pelo total de óbitos
classificados como ECI; (3) o resultado na segunda etapa foi adicionado ao total de
óbitos originalmente classificados como agressão, no SIM/DATASUS, representando o
registro de óbito por agressão corrigido.
Também foram extraídos os registros de óbito segundo raça/cor, escolaridade, estado
civil, local de ocorrência e meio pelo qual a agressão foi perpetrada. Utilizaram-se os
fatores de correção obtidos na primeira etapa de correção acima mencionada para se
obter registros de óbitos corrigidos segundo estas variáveis (GARCIA et al, 2015).
A variável ‘anos de estudo’ foi categorizada em: Nenhum; 1 a 8 anos; 9 a 11 anos e 12
ou mais anos. A ‘raça /cor’ em: brancos; negros (pretos e pardos); amarelos (asiáticos)
e indígenas. E a variável ‘local de ocorrência’ classificada em: hospitais e outros
estabelecimentos de saúde, domicílios, vias públicas e outros. Foram calculadas
frequência relativas para cada uma destas variáveis em relação ao total de óbitos.
A variável ‘meio pelo qual a agressão foi perpetrada’ foi classificada em: arma de fogo,
estrangulamento ou sufocação, objeto perfurante ou penetrante e outros. Avaliou-se a
proporção de óbitos segundo meio de perpetração, excluindo-se os registros cujo meio
de perpetração não foi especificado.
As taxas de mortalidade nas regiões de saúde foram analisadas por meio de taxas
trienais até o período de 2010-2014, e bianual nos dois últimos anos da série (20152016). Com base nestas taxas foram construídos mapas de mortalidade por quartis, por
meio das bibliotecas spdep e rgdal do programa estatístico R versão 3.2.1.
A análise de tendência temporal foi realizada em duas etapas: inicialmente, realizou-se
a análise exploratória, por meio da função de autocorrelação e do teste de DurbinWatson para avaliar a autocorrelação da série histórica (ANTUNES; CARDOSO, 2015).
Após a confirmação da dependência temporal dos dados, analisou-se a tendência
temporal por meio da regressão binomial negativa, pois os dados apresentaram
superdispersão (variância maior que a média), indicando que a regressão de Poisson
não é o método mais adequado, mesmo que a variável resposta represente dados
provenientes de contagem(ANTUNES; CARDOSO, 2015).
As análises foram realizadas pelo programa estatístico R versão 3.1.0, utilizando a
library MASS, considerando-se estatisticamente significativos valores de p≤0,05. O
mesmo procedimento foi realizado para o número de óbitos de acordo com o meio de
perpetração (estrangulamento ou sufocação, afogamento, arma de fogo, objeto
penetrante ou contundente).
A tendência foi classificada em estacionária, decrescente ou ascendente, de acordo com
o valor do Risco Relativo (RR), por meio da exponenciação do coeficiente da regressão
e respectivo Intervalo de Confiança de 95% (IC95%). As séries são classificados
estacionárias, descendentes e ascendentes pela avaliação do Risco Relativo e
respectivo IC95%, a saber: estacionária, quando o IC95% contiver o valor 1;
descendentes, quando o Risco Relativo e IC95% contiverem valores menores que 1; e
ascendentes, quando o Risco Relativo e o IC95% apresentarem valores acima de
1(ANTUNES; CARDOSO, 2015).
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Resultados e Discussões
No período de estudo foram registrados 936 óbitos por homicídios em mulheres no
estado do RN, correspondendo a uma taxa média padronizada de 4,09 óbitos por
100.000 mulheres. Após as etapas de correção houve aumento de 23,98% nos registros
de óbito (5,08 óbitos/100.000 mulheres), em que o menor coeficiente foi observado no
ano 2000 (2,66 óbitos/ por 100.000 mulheres) e o maior no ano de 2014 (7,61 óbitos/
por 100.000 mulheres).
As regiões de saúde que apresentaram as maiores taxas médias padronizadas de
homicídios femininos por 100,000 mulheres foram a Metropolitana (5,92 óbitos) e
Mossoró (5,60 óbitos). Em contrapartida, Caicó (2,80 óbitos) e João Câmara (3,46)
mostraram os menores coeficientes.
Destaca-se que houve aumento percentual acima de 17% quando se comparou o
primeiro e o último ano da série histórica em todos as regiões, com exceção de Caicó (60,10%) e Pau dos Ferros (-1,72%) que apresentaram redução. A região Metropolitana
apresentou o maior aumento percentual 484%, variando de 1,47 óbitos por 100.000
mulheres (2000) a 8,62 óbitos (2016). O mesmo padrão foi observado no estado do RN
em que houve aumento de 172%: em 2000 a taxa de mortalidade por 100,000 mulheres
correspondeu a 2,66 óbitos e em 2016 a 7,23 óbitos.
A evolução temporal das taxas de mortalidade por esse grupo de causas sugere
ascendência no estado do RN, tanto nas taxas corrigidas quanto nas taxas sem
correção. Os registros classificados como ECI influenciam o perfil temporal da
mortalidade por homicídios femininos, ou seja, quando houve aumento dos seus
coeficientes reduziu-se a mortalidade por homicídio e vice-versa (Figura 1).
Semelhantemente evidenciou-se aumento nas taxas nos períodos analisados em todas
as regiões de saúde no período analisado, com exceção de Pau dos Ferros, pois não
houve óbitos por homicídios nos períodos de 2003 a 2008 nesta última região. No
entanto, é importante destacar que em todos os períodos em análise grande proporção
das regiões de saúde apresentaram coeficientes superiores a 3,0 óbitos por 100,000
mulheres (Figura 2).
Em relação ao perfil socioeconômico das mulheres vítimas de homicídios, observou-se
maior proporção de mortes em mulheres solteiras e negras (preta/parda) em todas as
regiões (Figura 3 A). Em relação à raça/cor destacam-se as regiões de João Câmara,
Metropolitana, São José do Mipibu e Santa Cruz, nas quais mais de 80% dos homicídios
foram perpetrados em mulheres negras (Figura 3 C). No presente estudo não foi
possível utilizar a variável escolaridade, devido à grande proporção de registros com
informação ignorada (54,81%).
Em relação ao local de ocorrência observou-se um equilíbrio na distribuição entre
domicílio, via pública, hospital e outros estabelecimentos de saúde. Nas regiões de Açú,
Caicó, João Câmara, Pau dos Ferros, Santa Cruz e no estado do RN, mais de 30% dos
óbitos ocorreram no domicílio (Figura 3 B). O meio de perpetração utilizado com maior
frequência em todas as regiões de saúde foi a arma de fogo, com exceção de Caicó e
Pau dos Ferros, em que se destacou o uso de objeto contundente e penetrante (Figura
3 D).
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A análise de tendência temporal evidenciou ascendência nas taxas de homicídios
femininos para todas as faixas etárias do estado do RN, com exceção das faixas etárias
de 50 a 79 anos. No estado do RN, assim como nas regiões de João Câmara,
Metropolitana, São José do Mipibu e Santa Cruz observou-se tendência ascendente dos
homicídios femininos, porém nas demais regiões houve estabilidade (Tabela 2). Ainda
no estado do RN verificou-se tendência ascendente para homicídios perpetrados por
arma de fogo e estabilidade para os demais meios de perpetração. Nas regiões de
saúde de Açu, Metropolitana, Mossoró, São José de Mipibu e Santa Cruz ocorreu
ascendência nas mortes perpetradas por arma de fogo, contudo nas demais regiões
houve tendência estacionária para todos os instrumentos de perpetração analisados.
Além do mais, as regiões Metropolitana e Santa Cruz apresentaram aumento dos
homicídios cometidos por meio de objeto contundente ou penetrante (Tabela 3).
Os feminicídios representam a etapa final das violências de gênero cotidianas as quais
as mulheres estão expostas no patriarcado, dentre esses o sistema de relações sociais
de opressão, além da exploração e dominação masculina sob as mulheres (CARTER,
2015; TAYLOR; JASINSKI, 2011; HUNNICUTT, 2009). Segundo a Organização Mundial
a violência de gênero está presente em todas as classes sociais, religiões e etnias;
manifestando-se como violência verbal, psicológica, física e patrimonial; com impactos
na saúde mental, sexual e reprodutiva das mulheres (ALVAZZI DEL FRATE, 2011).
Meneghel et al (2017) afirmam que o feminicídio não se limita somente as mortes
perpetradas no ambiente doméstico, ocorrendo em novas circunstâncias que envolvem
agressão sexual, exploração sexual, tráfico de pessoas, mortes por vingança,
especialmente em localidades de alta vulnerabilidade social, dominadas pelo crime
organizado e tráfico de drogas. No entanto, os homicídios femininos perpetrados por
parceiros íntimos ainda se destacam como a principal circunstância de ocorrência de
feminicídios, representando 38,6% dos homicídios femininos em 66 países (STÖCKL et
al, 2013) e cerca de 70% em países da América Latina (CARCEDO; SAGOT, 2000;
WRIGHT, 2011).
A América Latina é uma das regiões mais violentas para as mulheres no mundo. No
período de 2007 a 2012, vinte e cinco países concentraram 54% dos homicídios
femininos do mundo, e doze destes estavam na América Latina e Caribe (ALVAZZI DEL
FRATE, 2011), com taxas superiores a 3,0 óbitos por 100,000 mulheres, sendo
consideradas áreas de alta mortalidade por homicídios.
O Brasil é o quinto país em magnitude de homicídios femininos no mundo, registrando
taxas de mortalidade superiores a 5,0 óbitos por 100,000 mulheres (WAISELFISZ, 2016;
ALVAZZI DEL FRATE, 2011) e tendência de mortalidade ascendente em todas as
regiões geográficas, com destaque para as regiões Nordeste e Centro-Oeste com os
coeficientes mais elevados (MENEGHEL; HIRAKATA 2017; MENEGHEL et al, 2017;
SOUZA et al, 2017).
O estado do RN e suas regiões de saúde no presente estudo apresentaram coeficientes
superiores a 3,0 óbitos por 100,000 mulheres a partir de 2003- 2005, com exceção de
João Câmara e Santa Cruz, e acima de 5,0 óbitos por 100,000 mulheres no período de
2015-2016, excetuando-se Pau dos Ferros, estando assim, entre as regiões do mundo
de maior mortalidade por feminicídio (WAISELFISZ, 2016; ALVAZZI DEL FRATE, 2011).
No entanto, é necessário considerar que a magnitude dos coeficientes de mortalidade
pode estar subestimada devido à grande proporção de registros de óbitos classificados
como evento cuja intenção é indeterminada (GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017;
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MEIRA et al, 2019). Portanto o risco de morte por feminicídio pode ser muito maior do
que o estimado no presente estudo, pois há subestimação residual, mesmo após a
aplicação de técnicas de correção, em regiões com baixa qualidade e cobertura dos
registros de óbito (GARCIA et al, 2015).
No presente estudo, mantendo o mesmo perfil de outras pesquisas brasileiras,
observou-se maior proporção de óbitos em mulheres negras, solteiras, cujo local de
ocorrência foi o domicílio e via pública, com meio de perpetração por arma de fogo
(MENEGHEL; HIRAKATA, 2017; MENEGHEL et al, 2017; GARCIA et al, 2015; SOUZA
et al, 2017; MEIRA et al, 2019).
No Brasil, pessoas negras de ambos os sexos apresentam maior risco de morte por
homicídios (REICHENHEIM et al, 2011; WAISELFISZ, 2016), e no período de 2000 a
2014, observou-se redução dos homicídios em mulheres brancas e aumento nas
mulheres negras (WAISELFISZ, 2016). Devido ao resquício da escravidão e fruto do
racismo estrutural mulheres negras ocupam a base da pirâmide social no Brasil,
apresentando os menores níveis de escolaridade, ocupando os postos de trabalho mais
precarizados e residem em regiões de alta vulnerabilidade social, muitas vezes
dominadas pelo crime organizado, com taxas de mortalidade semelhantes a países que
se encontram em guerra (CERQUEIRA; MOURA, 2014; GARCIA et al, 2015; SOUZA et
al, 2017; ALVAZZI DEL FRATE, 2011).
A maior frequência de óbitos em mulheres solteiras pode associar-se ao efeito da idade,
pois há maior risco de morte por homicídios em mulheres mais jovens, que em grande
proporção são solteiras (MENEGHEL; HIRAKATA, 2017; MENEGHEL et al, 2017;
GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017; MEIRA et al, 2019). Além disso, estudo de
revisão sistemática evidenciou que mulheres que estão em uniões não formalizadas
apresentam maior risco de óbito por feminicídios em relação às mulheres casadas
(ALDRIDGE; BROWNE, 2003).
No que diz respeito ao local de ocorrência é importante ponderar que não somente os
homicídios que ocorreram no domicílio estejam associados à violência de gênero. Na
última década em todas as regiões brasileiras verificou-se aumento da frequência de
assassinatos que ocorreram em via pública (MENEGHEL; HIRAKATA, 2017;
MENEGHEL et al, 2017; GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017; MEIRA et al, 2019;
BARUFALDI et al, 2017), especialmente, nos anos após a publicação da Lei Maria da
Penha que foi acompanhada por ampla divulgação em todos os meios de comunicação
em nível nacional. Desta forma, acredita-se que muitas mulheres que tentaram romper
com o ciclo de violência em que viviam, por não receberem a proteção do Estado, são
mortas em via pública, pois os seus parceiros e ex-parceiros que conhecem suas rotinas
podem surpreendê-las na saída de casa, trabalho ou escola (MENEGHEL et al, 2017;
GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017; MEIRA et al, 2019; BARUFALDI et al, 2017).
No período de 2011 a 2016 no Brasil, 31,0% dos homicídios em mulheres com
notificação prévia de violência doméstica foram perpetrados em via pública
(BARUFALDI et al, 2017).
Nas grandes regiões brasileiras observou-se aumento dos homicídios femininos
praticados por arma de fogo, especialmente nos anos 2000 (WAISELFISZ, 2016;
MENEGHEL; HIRAKATA, 2017; MENEGHEL et al, 2017; (GARCIA et al, 2015; SOUZA
et al, 2017; MEIRA et al, 2019). A grande circulação de armas de fogo aumenta a
vulnerabilidade das mulheres à violência doméstica e ao feminicídio. No RN e em seis
regiões de saúde observou-se tendência ascendente de homicídios femininos
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cometidos por arma de fogo, destacando a importância do controle da aquisição,
circulação e contrabando de armas na proteção das mulheres. Neste sentido, estudo de
caso controle evidenciou aumento da chance de feminicídio em mulheres cujo os
parceiros possuíam arma de fogo (OR=7,50; IC95% 3,85-14,99) (CAMPBELL et al,
2003).
No presente estudo chama-se a atenção a grande proporção de óbitos perpetrados por
esfaqueamento nas regiões de saúde de Caicó e Pau dos Ferros, pois o uso de objetos
perfurantes/penetrantes necessita grande uso de força por parte do agressor,
evidenciando um cenário de violência extrema e alta misoginia (ALVAZZI DEL FRATE,
2011; GARCIA et al, 2015; STÖCKL et al, 2013). Observou-se ainda tendência de
aumento dos óbitos com estes meios de perpetração em duas regiões de saúde com
taxa ascendência de mortalidade geral, metropolitana e Santa Cruz.
No estado do RN associado à alta mortalidade por feminicídio, observou-se tendência
ascendente em mulheres jovens (10-14 a 40-49 anos) e nas regiões de João Câmara,
Metropolitana, São José do Mipibu e Santa Cruz, nas demais foi estacionária. Esperavase redução das taxas de mortalidade por homicídios femininos (efeito de período), após
promulgação da Lei Maria da Penha (2006). No entanto, estudos têm evidenciado
evolução temporal de elevação das taxas de mortalidade e aumento na magnitude dos
coeficientes no Brasil, regiões geográficas e Unidades Federativas (MENEGHEL;
HIRAKATA, 2017; MENEGHEL et al, 2017; GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017;
MEIRA et al, 2019). Ademais, 15% das mulheres assassinadas no Brasil no período de
2011 a 2015 haviam notificado a violência doméstica que sofriam (BARUFALDI et al,
2017).
Discute-se que essa realidade esteja relacionada ao processo de disseminação e
interiorização da violência, e a ineficiência do Estado em garantir a proteção de
mulheres que vivem em contextos de violência doméstica (MENEGHEL; HIRAKATA,
2017; MENEGHEL et al, 2017; GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017; MEIRA et al,
2019). Nesta direção estudos têm evidenciado tendência ascendente e alta magnitude
de homicídios femininos em localidades com altas taxas de homicídios masculinos, que
se encontravam em processo de disseminação e interiorização da violência (ANDRADE;
DINIZ, 2013; MENEGHEL; HIRAKATA, 2017; MENEGHEL et al, 2017) e apresentavam
rede de proteção à mulher em situação de violência em quantidade insuficiente
(GARCIA; FREITAS; HÖFELMANN, 2011).
A lei Maria da Penha foi um avanço no campo jurídico legal para a proteção das
mulheres brasileiras, no entanto o orçamento destinado a implementação dos seus
dispositivos legais e a rede de proteção às mulheres em situação de violência tem sido
escasso, gerando quantitativo inadequado de Delegacias de Atendimento à Mulher
(DEAM) e Casas-abrigos (GARCIA; FREITAS; HÖFELMANN, 2011). A Região
Nordeste no ano de 2018 contava apenas com 70 DEAM e nove casa-abrigos, sendo
sete DEAM e 01 casas-abrigo no RN (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018).

Conclusão

O presente trabalho visa fornecer subsídios para avaliação e planejamento das Políticas
e Programas de assistência às mulheres em situação de violência no estado do Rio
Grande do Norte. Como limitações, destaca-se a utilização de todos os homicídios
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femininos como aproximação para os óbitos decorrentes da violência de gênero,
metodologia aplicada em outros estudos devido à ausência de informações sobre as
circunstâncias em que os homicídios femininos se deram (MENEGHEL; HIRAKATA,
2017; MENEGHEL et al, 2017; (GARCIA et al, 2015; SOUZA et al, 2017; MEIRA et al,
2019), e devido aos problemas de cobertura e qualidade da informação, que são
corrigidos em partes pelos processos de correção aplicados. Acredita-se que a
utilização de todos os homicídios femininos compensaria os problemas dos registros de
óbitos citados (MENEGHEL; HIRAKATA, 2017; MENEGHEL et al, 2017; (GARCIA et al,
2015), no entanto, para estudos futuros sugere-se a avaliação dos Boletins de
ocorrência dos homicídios femininos com vistas a descrever os cenários nos quais estas
mortes ocorreram.
Os resultados do presente estudo apontam os homicídios femininos como uma tragédia
cotidiana no estado do RN e suas regiões de saúde, apontando para a gravidade deste
problema de Saúde Pública e desrespeito aos Direitos Humanos das Mulheres,
evidenciando assim a urgência na proposição de medidas para aumentar a proteção
social de mulheres em situação de violência, cumprindo as prerrogativas legais da Lei
Maria da Penha, por meio da ampliação do financiamento, com vistas a aumentar o
número de DEAM, Casas-Abrigos. Somado a isto, são necessárias ações que
promovam mudanças na estrutura social dominante, pois estudos têm evidenciado
prevenção da violência contra as mulheres em países de resultados de ações realizadas
na comunidade para discutir as desigualdades de gênero, incluindo homens e mulheres
(ELLSERBERG et al, 2015).
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TÍTULO: Construção de modelo paradigmático da vivência de mães diante da
interrupção do aleitamento materno exclusivo.
Resumo
Objetivo: compreender a vivência de mães no desmame precoce. Método: pesquisa
qualitativa, ancorada na vertente straussiana da Teoria Fundamentada nos Dados
(Grounded Theory), realizada em uma Unidade de Saúde que atua como Estratégia
Saúde da Família no município de Caicó, Rio Grande do Norte. Compuseram a amostra
19 participantes, distribuídos em três grupos: o primeiro constituído por 13 mães, o
segundo por três profissionais de saúde e o terceiro por três familiares. A coleta de
dados ocorreu entre os meses de abril e setembro de 2018 por meio de entrevista em
profundidade, com auxílio de memorandos e diagramas. Resultados: Emergiu o
fenômeno intitulado “Experenciando o insucesso da amamentação exclusiva”,
sustentado por três categorias, conforme o modelo paradigmático: condições –
“Identificando os limitadores para o sucesso do AME; ações/interações – “Buscando
equilibrar a maternidade com o papel profissional feminino e Vivenciando a ausência do
suporte social para manter o AME”; consequências – “Introduzindo leite artificial e
alimentação complementar antes do sexto mês e Experenciando sentimentos de culpa
e tristeza diante do desmame precoce”. Conclusão: As mães vivenciaram sentimentos
negativos de culpa, tristeza e preocupação diante da impossibilidade de cumprir as
recomendações do aleitamento materno exclusivo e pela introdução da alimentação
complementar precocemente.
Palavras-chave: Aleitamento Materno; Desmame precoce; Teoria Fundamentada nos
Dados.
TITLE: Mothers' Experiences in Early Weaning
Abstract
Objective: To understand the experience of mothers in early weaning. Method:
qualitative research, anchored in the Straussian aspect of Grounded Theory, carried out
in a Health Unit that acts as a Family Health Strategy in Caicó, Rio Grande do Norte.
The sample consisted of 19 participants, divided into three groups: the first consisting of
13 mothers, the second by three health professionals and the third by three family
members. Data collection took place between April and September 2018 through indepth interviews, with the help of memos and diagrams. Results: The phenomenon
emerged entitled “Experiencing the failure of exclusive breastfeeding”, supported by
three categories, according to the paradigmatic model: conditions - “Identifying the
limiters for the success of EBF; actions / interactions - “Seeking to balance motherhood
with the female professional role and Experiencing the absence of social support to
maintain EBF”; Consequences - "Introducing artificial milk and complementary feeding
before the sixth month and Experiencing feelings of guilt and sadness in the face of early
weaning." Conclusion: The mothers experienced negative feelings of guilt, sadness and
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concern about the impossibility of complying with exclusive
recommendations and the introduction of complementary feeding early.

breastfeeding

Keywords: Breastfeeding; Early weaning; Grounded Theory.
Introdução
O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) consiste na oferta do leite materno diretamente
da mama ou ordenhado, sem adição de qualquer outros de tipos de alimentos líquidos
ou sólidos, exceto gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral,
suplementos minerais ou medicação, sendo considerado a melhor fonte de água,
proteínas, carboidratos, vitaminas e gorduras. Sua oferta deve ser incentivada dentro
da primeira hora de nascimento, exclusivamente até os seis meses de vida e
complementar até dois anos ou mais (BRASIL, 2015; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2017). Dentre os benefícios do AME, ressalta-se a redução da
morbidade e mortalidade infantil, infecções do trato respiratório, intestinal e de alergias,
melhorias no desenvolvimento bucal e cognitivo, além de prevenir a hipertensão arterial,
colesterol alto e diabetes mellitus. Estima-se que a ampliação do AME em países de
baixa e média reduz cerca de 823.000 mortes infantis e previne 19.464 mortes
ocasionadas por câncer de mama anualmente. Para a nutriz, possibilita a involução
uterina, proteção contra o câncer de mama e de ovário, diabetes mellitus tipo II,
depressão pós-parto e anticoncepção natural, além de fortalecer o vínculo afetivo entre
mão e bebê (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017; VICTORA et al., 2016).
Entretanto, tais benefícios supracitados não tornam-se suficientes para a continuidade
do aleitamento materno, englobando múltiplos fatores que culminam no desmame
precoce como: a influência familiar e social no apoio ao AME, a introdução de outros
alimentos, o mito do leite fraco ou insuficiente, o uso de bicos artificiais, intercorrências
mamárias e retorno às atividades laborais antes do sexto mês de vida do bebê (SOUZA
et al., 2016). Diante desse contexto, a mulher sofre diversas alterações físicas e
psicoemocionais que podem interferir no AME, tornando o desmame precoce um
processo real, não desejado, despertando sentimentos de tristeza e insatisfação por não
amamentar exclusivamente (PRADO; FABRRO; FERREIRA, 2016). Nessa perspectiva,
o profissional de saúde deve oferecer a mulher conhecimento acerca do AME, em todos
os níveis de atenção à saúde, para incentivá-la e apoiá-la, sanando dúvidas e
favorecendo a sua autonomia nessa prática singular, para que ela possa vivenciar com
harmonia o seu novo papel (SILVA et al., 2019). O enfermeiro, como membro da equipe
multidisciplinar, possui conhecimento técnico e científico acerca do manejo clínico da
amamentação, imprescindível para a promoção do AME por meio de atividades voltadas
para educação em saúde durante todo o ciclo gravídico puerperal, considerando a
singularidade e o contexto vivenciado por cada mulher-nutriz, intervindo positivamente
nas dificuldades que podem surgir nesse processo (ALVES et al., 2018; AZEVEDO et
al., 2015). Mediante as considerações sobre os benefícios que o AME proporciona,
surge o seguinte questionamento: Como as mulheres vivenciam o desmame precoce
do seu filho? Acredita-se que os resultados deste estudo poderão trazer contribuições
relevantes para a Enfermagem, especialmente na área materno-infantil e toda a
sociedade, a partir da construção de um modelo teórico explicativo elaborado sobre o
objeto de estudo, possibilitando melhorias na assistência à saúde da mulher e redução
das taxas de morbidade e mortalidade infantil. O presente estudo tem como objetivo
compreender a vivência de mães diante do desmame precoce.
Metodologia
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa, ancorada pelo referencial metodológico da
Grounded Theory ou, traduzido para o português, Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD). A TFD parte da elaboração de uma teoria a partir da coleta, reunião e análise de
dados, com a utilização de técnica sistemática de pesquisa. Essa metodologia possibilita
gerar explicações acerca das ações humanas em determinado contexto e suas formas
de enfrentamento à situações experenciadas (CORBIN;STRAUSS, 2015). A vertente
adotada nesse estudo foi a Straussiana ou relativista, a qual propõe a construção do
modelo paradigmático, uma ferramenta analítica sistemática para ordenar os dados,
conduzir a investigação e gerar a teoria. É composto por três componentes: condições;
ações–interações; resultados ou consequências, elucidando o fenômeno a partir de sua
interação (CORBIN; STRAUSS, 2015). Nessa vertente, o processo de análise de dados
é dividido em três etapas: codificaçã aberta, codificação axial e integração. A codificação
aberta consiste na examinação minuciosa dos dados, conceitualizando os dados com
palavras que indiquem ação. A segunda etapa, possibilita o surgimento de categorias.
Por fim, a integração ocorre o refinamento e comparação das categorias e
subcategorias, emergindo o fenômeno do estudo. Esse processo analítico culmina na
construção da teoria (CORBIN; STRAUSS, 2015). A pesquisa foi realizada em área
adstrita em Unidade de Saúde que atua como Estratégia Saúde da Família (ESF)
localizada no município de Caicó, situado na microrregião do Seridó Ocidental do estado
do Rio Grande do Norte. Atualmente, são cadastradas 19 ESF, as quais estão
distribuídas 16 na zona urbana e 03 na zona rural, contando inclusão de 16 equipes de
saúde bucal, garantindo cobertura de 100% à população residente. A saturação teórica
dos dados, conforme preconizado pelo referencial teórico, ocorreu com uma
amostragem teórica de 19 participantes, que foram divididos em três grupos amostrais.
O primeiro, delimitado intencionalmente, foi composto por 13 mães (E1-E13), a partir
dos seguintes critérios de inclusão: mães com bebês de até seis meses de idade que
não estejam amamentando exclusivamente; residir na área urbana do município e ter
idade igual ou superior a 18 anos. Os critérios de exclusão foram: mães de bebês
portadores de galactosemia ou doença que impossibilite a amamentação; mães com
deficiência auditiva pela impossibilidade de estabelecer uma comunicação verbal. A
entrevista foi conduzida pela seguinte pergunta central: “Você poderia me falar como é
vivenciar a interrupção do aleitamento materno exclusivo do (a) seu filho?” O
encaminhamento das demais questões foi direcionado pela pesquisadora, a partir das
respostas dos participantes. O segundo grupo amostral foi composto por três
profissionais de saúde (P1-P3), que atuam no município, sendo um pediatra e dois
enfermeiros selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: profissionais em
exercício profissional por pelo menos quatro meses e exercer cuidados assistenciais em
Unidade Básica de Saúde da Família. Os critérios de exclusão foram: profissionais da
ESF adstrita afastados do trabalho por licença-médica ou férias. A hipótese que deu
origem a este grupo é a de que os profissionais de saúde exerciam influência na duração
do AME. A pergunta inicial que direcionou o segundo grupo foi: “Fale-me como percebe
a influência dos profissionais de saúde no Aleitamento Materno Exclusivo”. O terceiro
grupo amostral foi constituído por três familiares (F1-F3): um pai e duas avós. A hipótese
que deu origem a este grupo é a de que a família, especialmente a avó e o pai, ocupa
lugar de referência, devido à maior proximidade no contexto relacional da mulher, sendo
considerados membros coparticipantes na manutenção do AME. A questão inicial que
direcionou o segundo grupo foi: Como você percebe o papel da família no Aleitamento
Materno Exclusivo? Os critérios de exclusão foram: pais privados de liberdade ou
qualquer impedimento de reunião presencial; parentes com dificuldade de dicção e
incoerência na fala resultante de doença crônica que tenha efeito na cognição. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), sob parecer número 2.574.139 e Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 83235117.2.0000.5537. Atendendo aos
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preceitos éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que
regulamenta as pesquisas realizadas com seres humanos. Os participantes aceitaram
voluntariamente participar da pesquisa, após esclarecimento sobre os objetivos do
estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado
em duas vias, visando a manutenção da confidencialidade das informações. Após o
término da coleta, a pesquisadora retornou aos participantes com as entrevistas
impressas para a validação, possibilitando a análise de suas falas e permitindo a
inclusão e exclusão de informações fosse realizada. Ressalta-se que todos os
participantes validaram suas falas e apenas um adicionou informações. Ao longo de
toda coleta e análise de dados são construídos os memorandos, ferramenta essencial
na construção da teoria, pois consiste em registros elaborados pelo próprio pesquisador
para uma melhor reflexão durante a análise dos dados. Conforme preconiza método, a
análise dos dados ocorreu de forma simultânea à coleta, realizando uma análise
comparativa constante. Para organização dos dados, foi utilizado o software NVIVO®
11.
Resultados e Discussões
Ao final do processo de análise dos dados, a partir da relação dos três componentes do
modelo paradigmático, emergiu o fenômeno do estudo “Experenciando o insucesso da
amamentação exclusiva” sustentado por três categorias inter-relacionadas. A primeira
categoria do componente “Condições” denominada Identificando os limitadores para o
sucesso do AME, apresenta às razões dadas pelos participantes para o desmame
precoce. Está sustentada pela subcategoria: pensando que o leite materno é fraco e o
filho chora com fome apresenta às razões dadas pelos participantes para o desmame
precoce, relacionadas a insegurança materna em relação ao valor nutricional do seu
leite em suprir satisfatoriamente o seu filho conforme exposto: [...] no início, minha
menina mamava e estava com a mesma fome, ela chorava muito e quando colocava no
peito ela calava, mamava, mamava, mas quando passava pouco tempo ela chorava de
novo e eu colocava novamente, então eu pensava que meu leite era fraco e não estava
matando a fome dela (E12). Tal experiência pode levar ao desmame precoce, quando
o leite materno é considerado fraco devido a sua consistência, quantidade e choro após
sua oferta. Diante disso, a mãe sente-se insegura quanto à saciedade de seu filho,
levando-a a introdução da alimentação complementar antes do sexto mês de vida (LIMA
et al., 2019). A subcategoria Questionando sobre o tempo da licença-maternidade, as
mães apontaram o tempo menor que seis meses como um entrave para o sucesso do
AME: É muito difícil até pela questão da legislação do trabalho, se for público são seis
meses, se for privado são quatro meses e acho isso sem conexão uma coisa com a
outra. O bebê com até seis meses é primordial que ele receba o aleitamento materno,
é indicado, é cobrado, mas infelizmente a mãe que trabalha não tem como fazer isso
por essa questão (E13). Embora a criação de uma legislação que proteja a maternidade
e ofereça condições para o aleitamento materno, algumas mulheres trabalhadoras
assalariadas enfrentam desafios para a continuidade do AME, como a licençamaternidade menor que 180 dias, sendo o principal motivo para o desmame precoce
(ROLLINS et al., 2016). A terceira subcategoria Identificando que o estresse provocado
pelos problemas familiares gera preocupação e interferem no AME retrata os fatores
emocionais que podem influenciar para o desmame precoce: No dia que fui para o CeD
compartilhado, a enfermeira comentou que estresse e preocupação diminuíam o leite
materno. No começo acho que pode ter sido por isso mesmo, por que eu tive muito
estresse, problemas familiares relacionados ao marido e tenho certeza que isso
interferiu, acho que qualquer preocupação influencia na amamentação (E12). O
aleitamento materno representa para a nutriz um momento que ela pode sentir-se mais
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frágil e sobrecarregada por fatores diversos, os quais podem interferir na fisiologia da
lactação. O apoio paterno torna-se imprescindível para apoiá-la, pois a família é
considerada a principal rede de apoio ao AME (SIQUEIRA et al., 2019). O segundo
componente do modelo paradigmático “Ações-interações” está sustentado por duas
categorias: Buscando equilibrar a maternidade com o papel profissional feminino e
Vivenciando a ausência do suporte social para manter o AME. Sua construção deu-se
pelas respostas dos participantes diante às problemáticas vivenciadas e sua interação
com as condições ligadas ao fenômeno. A primeira categoria discute como a nutriz
vivencia a nova fase da maternidade correlacionada a sua atividade profissional, sendo
alicerçada por duas subcategorias: Buscando harmonizar a maternidade com o retorno
ao trabalho e Interrompendo o aleitamento materno exclusivo do bebê para cuidar do
outro filho. No que tange o desejo de amamentar exclusivamente e retorno ao trabalho,
evidenciou-se que as nutrizes expressaram sentimentos como tristeza e insatisfação
por não conseguir conciliá-los, tendo que introduzir a fórmula láctea artificial
precocemente: Eu desejei amamentar de forma exclusiva, mas não tinha como eu
amamentar até 6 meses, eu não tinha como fazer isso por conta do meu trabalho. Mas
pelo menos eu queria até os 4 meses, por que eu já planejava: os 4 meses de licença,
mais um mês que eu ia tirar de férias. Eu ia só amamentar e quando fosse para o quinto
mês, que era o último mês, eu ia começar a introduzir o complemento. Meu plano era
esse, mas não deu certo, eu não conseguir conciliar os dois (E2). Com a inserção
feminina no mercado de trabalho, o período da maternidade tornou-se mais frágil para
a nutriz que precisam retornar as atividades laborais. Porém, frequentemente sua
conciliação não é viabilizada, seja pelo curto período da licença-maternidade ou pelo
descumprimento das leis que amparam o aleitamento exclusivo. Tais fatores privam a
criança do direito ao AME devido à necessidade de adaptar-se à condição materna de
trabalhar fora de casa (CARVALHO NETA; SILVA, 2018). A segunda subcategoria
Interrompendo o aleitamento materno exclusivo do bebê para cuidar do outro filho diz
respeito a outro entrave da continuidade do AME, a responsabilidade de cuidar de um
bebê e também dedicar-se a outro (os) filho (os): Queria mais tempo, mais horas livres
para ficar amamentando ele, mas muitas vezes eu interrompi, tirava do peito por que
estava na hora de dar a medicação ou por que estava na hora da alimentação do meu
outro filho. Por isso eu tirava, para suprir a necessidade do outro filho (E1). A segunda
categoria Vivenciando a ausência do suporte social para manter o AME está sustentada
pela subcategoria Recebendo influência da família, amigos e profissionais de saúde,
formulada a partir dos depoimentos dos participantes, quais evidenciaram a influência
do núcleo familiar e social: [...] por mais que você converse com a paciente que está
tendo o primeiro filho, quando ela chega em casa ela vai ter a vivência. Você faz uma
explicação positiva e ela terá várias influências negativas da avó, madrinha, vizinha,
empregada, amigo, de qualquer pessoa desestimulando, é uma ou duas pessoas
fazendo o trabalho pró e muitas pessoas fazendo o trabalho (P1). A influência da avó
conta muito, se a avó incentivar a filha como eu incentivei é muito bom, mas também se
ela ficar “não minha filha vamos fazer uma mamadeira” a influência pode ser boa ou
negativa [...] sempre incentivei a continuar amamentando, enquanto ela tiver leite e
quiser, amamente (F2). A família significa para a nutriz, o principal ponto de referência
na vivência do aleitamento, oferecendo suporte nas tarefas domésticas, cuidados com
os outros filhos, bem como no incentivo ao AME. Nesse momento, a mulher conta além
da presença do companheiro, a participação da mãe, sogra, cunhada ou amiga,
predominando a figura feminina nesse contexto (SOUZA; NESPOLI; ZEITOUNE, 2016).
O terceiro componente do modelo paradigmático, “Consequências-resultados” está
fundamentado por duas categorias: Introduzindo leite artificial e alimentação
complementar antes do sexto mês e Experenciando sentimentos de culpa e tristeza
diante do desmame precoce. A primeira categoria está sustentada por três
subcategorias: decidindo por vontade própria introduzir o leite artificial devido a
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praticidade no preparo e manuseio; ofertando o leite artificial por precisar trabalhar e
garantir a sobrevivência dos filhos; introduzindo o leite artificial por sentir medo do leite
materno ordenhando não ser manuseado corretamente e a criança adquirir doenças. As
falam revelam elementos que culminaram na introdução alimentar precoce, como a
praticidade e comodidade do preparo de fórmulas lácteas artificiais e a necessidade de
deixar seus filhos com outra pessoa, devido ao retorno do trabalho fora do lar, facilitando
assim, a alimentação artificial. Foi possível verificar também, o despreparo ou
desconhecimento materno quanto à ordenha, com o receio do leite ordenhado não ser
manipulado corretamente e por consequência o filho adquirir doenças: O leite de
pozinho, ele já tem a medida, já tem tudo prontinho, você usa só uma água morna e dá
aquela quantidade, até hoje ainda tenho medo, mas digamos que é bem mais prático
para deixar com uma outra pessoa cuidar. [...] É muito difícil você se ver obrigada a
trabalhar, se ver obrigada a deixar o seu filho com outra pessoa e você imaginando que
o alimento dele está prontinho ali com você, mas você não pode está toda hora
amamentando. Então você com quatro meses tem que introduzir a fórmula, a não ser
que você não precise trabalhar [...] eu tinha muito leite, mas não podia dar por que eu
estava trabalhando (E13). Eu pensei na possibilidade de tirar meu próprio leite, mas
fiquei com medo, por que eu não tinha recipiente próprio. Para mim era praticamente a
mesma coisa, se eu ia tirar eu podia dar de mamar, então para deixar guardado eu não
acho ideal [...] eu acho no meu ponto de vista que a consistência não muda, mas eu
tinha medo do leite não servir mais, eu sabia que usava um vidrinho com tampinha de
plástico e só, fazia aquele manuseio de higienização (E7). O desconhecimento ou
despreparo da nutriz acerca de outras formas de oferta do leite materno, como a
ordenha manual e a técnica do copinho podem favorecer a ocorrência do desmame
precoce e introdução do leite artificial (SILVA, 2018). A segunda categoria está
sustentada por duas subcategorias “Sentindo-se culpada e triste pela introdução do leite
artificial e Sentindo medo de comprometer o desenvolvimento e crescimento da criança”.
As subcategorias abordam o sentimento de culpa e pela não concretização da
amamentação exclusiva, mesmo reconhecendo a importância e benefícios do AME: De
início eu fiquei bem preocupado quando ela precisou interromper, eu sei da importância
do aleitamento materno até o sexto mês, principalmente para o desenvolvimento mental.
Eu fiquei com preocupação, com medo de desnutrição, por que o meu maior medo era
que ele não evoluísse no peso e no tamanho [...] a avó da criança sempre estava
presente estimulando, por que era a mesma preocupação dos avós sobre o
desenvolvimento e da saúde da criança, então era mais um incentivo (F3). Para
corroborar, o estudo realizado por Prado, Fabrro e Ferreira (2016), o desmame precoce,
configura-se como um momento marcante para a mulher- nutriz, que pode representar
simbolicamente impotência e derrota.
Conclusão
O presente estudo possibilitou a compreensão da vivência materna diante da
interrupção do aleitamento, revelando o fenômeno Experenciando o insucesso da
Amamentação Exclusiva a partir do modelo paradigmático proposto pela Teoria
Fundamentada nos Dados. Constatou-se que o AME é um processo complexo e
singular na vida de cada mulher, transcedendo a fisiologia da lactação e o desejo de
amamentar, englobando aspectos culturais, sociais e econômicos. Tais fatores
influenciam positivamente ou negativamente o aleitamento materno. Os achados do
estudo permitiram identificar que o AME configurou-se de forma particular e complexa
para mulher, sendo um processo que transcendeu a fisiologia, uma vez que foi
influenciada pela história de vida da mulher/nutriz, os significados construídos
individualmente e a interação social. Além disso, as crenças e os mitos transmitidos por
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gerações anteriores e, como as mães agiram em relação à esses fatores, o apoio
recebido da rede social, que constitui fonte de cuidado à mãe, o manejo clínico diante
do ato de aleitar e o respaldo das leis de proteção ao AME. Desse modo, a vivência do
desmame precoce gerou sentimentos negativos como culpa, tristeza e preocupação
diante da impossibilidade de cumprir integralmente seu papel de mulher/nutriz
apregoado socialmente, pela necessidade de introduzir a alimentação complementar
antes dos seis meses de vida e o uso de leite artificial, substituindo o AME. Evidenciouse no estudo, que a relevância da amamentação não é reconhecida na maior parte da
sociedade e vigorosamente defendida por alguns profissionais de saúde, especialmente
por alguns pediatras, que induzem às mulheres ao uso de substitutos do leite materno
antes de seis meses de vida do bebê, levando-as ao questionamento sobre sua
capacidade de amamentar o seu filho. Desta forma, o papel dos profissionais de saúde
é imprescindível na promoção do AME durante as consultas de pré-natal e puericultura,
incentivando sua prática e esclarecendo seus benefícios para a díade mãe-bebê e
sociedade. A contribuição do estudo para a área da saúde materno-infantil torna-se
relevante no tocante à valorização do AME, a partir de reflexões acerca do cuidado que
transcenda a dimensão biológica e valorize a subjetividade de cada nutriz.
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TÍTULO: Concepção de docentes e discentes do curso técnico em enfermagem sobre
a segurança do paciente
Resumo

Objetivo: Desvelar as concepções e vivências de docentes e discentes do curso técnico
em enfermagem sobre a segurança do paciente. Método: estudo descritivo, transversal,
de abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 21 docentes e 10 discentes do
curso técnico em enfermagem de setembro de 2018 a março de 2019. Os dados textuais
provenientes das entrevistas foram transcritos e analisados com suporte do software
Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires
(IRAMUTEQ). Resultados: Com base na análise das falas dos participantes, cinco
classes de conteúdo emergiram na Classificação Hierárquica Descendentes: 1) a
educação permanente como ação necessária a segurança do paciente (18,9%);
2)assistência direcionada para a segurança do paciente (17,6%); 3) procedimentos que
possuem risco de erro no âmbito hospitalar(13,1%); 4) conduta necessária para a
qualidade da assistência segura (26,8 %) 5) ações e procedimentos de enfermagem
associados a segurança do paciente (23,5 %). Conclusão: Os sujeitos entrevistados
compreenderam que quando se fala sobre a segurança do paciente é importante
considerar três características básicas: assistência de qualidade, técnica e
conhecimento. É imprescindível que a equipe de enfermagem, em específico os
técnicos de enfermagem, estejam comprometidos e instrumentalizados compreendendo
o
real
sentido
da
assistência
segura.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Qualidade da Assistência. Técnico em
Enfermagem
TITLE: Conception of Nursing technical Faculty and Students on Patient Safety
Abstract
Objective: To unveil the conceptions and experiences of teachers and students of the
technical nursing course on patient safety. Method: descriptive, cross-sectional study
with a qualitative approach. The sample consisted of 21 teachers and 10 students of the
technical nursing course from September 2018 to March 2019. The textual data from the
interviews were transcribed and analyzed with the support of the R interface for
Multidimensional Analysis of Textes and Questionneires ( IRAMUTEQ). Results: Based
on the analysis of the participants' statements, five content classes emerged in the
Descending Hierarchical Classification: 1) continuing education as a necessary action
for patient safety (18.9%); 2) assistance directed to patient safety (17.6%); 3) procedures
that are at risk of hospital error (13.1%); 4) necessary conduct for the quality of safe care
(26.8%) 5) nursing actions and procedures associated with patient safety (23.5%).
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Conclusion: The interviewed subjects understood that when talking about patient safety
it is important to consider three basic characteristics: quality care, technique and
knowledge. It is essential that the nursing staff, specifically the nursing technicians, are
committed and instrumentalized understanding the real meaning of safe care.
Keywords: Patient safety. Quality of Assistance. Nursing Technician.
Introdução
A importância das boas práticas em saúde se deu a partir teorias acerca do cuidado
seguro relacionados aos fatores que influenciam diretamente na vida do paciente. Além
de ações capazes de contribuir para a prevenção de falhas de forma satisfatória para a
criação de padrões de qualidade em saúde baseado em evidência (BRASIL, 2014).
A partir de 2004 a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a Aliança mundial para
a segurança do paciente motivando os países membros, inclusive o Brasil, para o
compromisso de desenvolver políticas públicas que fortalecesse as práticas voltadas
para o paciente (CAVALCANTE, 2015).
Assim, a segurança do paciente se conceitua como a redução, a um mínimo aceitável,
do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde causado por meio dos
efeitos adversos que incidem diretamente na vida do paciente, tais riscos ocasionados
decorrentes de uma assistência insegura podem ser capazes de causar danos ou
sequela permanente e/ou temporária ao paciente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
No Brasil, em 2013, foi elaborado o Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP), tendo por finalidade envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança
do paciente; ampliar o acesso da sociedade às informações relativas ao tema; produzir,
sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente; fomentar a inclusão
do tema no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde
(CAVALCANTE, 2015).
Diante disso, a literatura destaca que a falta de conhecimento dos profissionais da
equipe de saúde e o desentendimento acerca do cuidado seguro ainda são
considerados grandes empecilhos, pois essa temática ainda é vista como uma cultura
de culpa e punições individuais. (CAVALCANTE, 2015).
A equipe de enfermagem, em especial, o profissional técnico em enfermagem, é
considerado elemento chave para o fomento de ações que minimizem os riscos
assistências dos eventos adversos. Afinal, são os que mantém um contato mais próximo
com o paciente e membros primordiais no cuidado em saúde.
Entretanto, a formação desse profissional ainda carece de instrumentalização para lidar
com os riscos e as possíveis falhas que possam desenvolver no ambiente de trabalho
em saúde.
Nessa perspectiva, se faz necessário uma investigação de como docentes e discentes
do curso Técnico em Enfermagem promovem o ensino acerca da segurança do paciente
aos futuros profissionais técnico em enfermagem. Bem como, esses discentes
compreendem a temática em questão.
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Portanto, é premente a necessidade de desvelar as possíveis lacunas no processo de
formação desses profissionais e aprimora-las e prol do cuidado seguro. Ainda,
possibilitar uma reflexão acerca da real necessidade dos serviços de saúde no
desempenhar das ações com vistas para uma assistência segura e livre de falhas.
Este estudo apresenta como as seguintes questões norteadoras: quais as concepções
de segurança do paciente que o docente do curso técnico em enfermagem possui?
Assim, o presente estudo tem por objetivo desvelar as concepções e vivências de
docentes e discentes do curso técnico em enfermagem sobre a segurança do paciente.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa. Realizada em
uma Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A população foi composta por docentes e discentes do Curso técnico em Enfermagem
da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN) do
campus Natal.
Como critério de inclusão para os docentes: foram convidados a participar docentes
efetivos que atuavam em unidade curriculares que integram o curso técnico em
enfermagem; aceitar voluntariamente a participar da pesquisa. Foram excluídos
docentes em afastamento, férias ou atestado de qualquer natureza; e aqueles que não
aceitaram participar da pesquisa em questão.
Para os discentes, foi estabelecido como critério de inclusão: ser aluno regular do último
período do curso correspondente e aceitar voluntariamente participar da pesquisa.
Como critérios de exclusão dos discentes: não está regular nos módulos e componentes
curriculares, estar cursando outro período do curso.
A coleta de dados foi realizada de setembro de 2018 a março de 2019, com os docentes
do curso técnico em enfermagem ocorreu através de uma entrevista semi-estruturada
individual e com um auxílio de um gravador. Os dados foram coletados no próprio
ambiente de trabalho (ESUFRN) e em horários definidos pelos participantes, após o
momento de trabalho em sala de aula, participaram da pesquisa 21 docentes.
Já com os discentes, a coleta de dados se deu através da técnica de grupo focal, essa
técnica caracteriza-se como uma estratégia para avaliação e obter de dados por meio
das informações qualitativas sendo essencial para o objeto de pesquisa.
Para a eficácia do grupo focal segundo MINAYO (2010), a técnica deve contar com a
participação de 6 a 15 pessoas, contudo, o grupo focal obteve a presença de 10
discentes entrevistados.
O grupo focal, foi realizado na Escola de Saúde, em ambiente previamente preparado,
que contou com a participação de 10 discentes do estudo, totalizando a amostra da
pesquisa. Além disso estavam presentes uma mediadora e duas relatoras que
auxiliaram na execução da atividade.
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Durante o grupo, foi esclarecido as dúvidas referentes a proposta de coleta de dados e
sobre a temática, entregue os termos de autorização da pesquisa e gravação do áudio,
sendo iniciada após as assinaturas dos termos de todos os participantes com duração
de 38 minutos.
Os docentes e os discentes convidados para a participação da pesquisa, foram
utilizados dois instrumentos de pesquisa, composto por: 1) questionário de
caracterização, de autopreenchimento pelo sujeito de pesquisa; e 2) Roteiro de
realização da entrevista, composto por quatro questões.
Para os docentes, o questionário de caracterização foi composto por perguntas sobre
idade, sexo, maior titulação acadêmica e experiência curricular acerca da segurança do
paciente. Aos discentes foi questionado idade, sexo, curso e se já atuou como
profissional em algum serviço de saúde.
Os dados textuais provenientes das entrevistas foram transcritos e analisados com
suporte do software Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionneires (IRAMUTEQ), o qual processa análises lexicais de dados textuais ao
fornecer contextos e classes por meio do julgamento da semelhança de seus
vocabulários, de maneira a contribuir na compreensão do ambiente de sentido das
palavras, logo, indicar elementos das representações referentes ao objeto estudado
(CAMARGO; JUSTO, 2013).
Para esta finalidade, utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e a
análise de similitude como método de tratamento dos dados, o que possibilitou a
identificação da frequência de cada palavra e sua conexão com as outras, além de
auxiliar na análise do corpus textual (CAMARGO; JUSTO, 2013).
A análise do corpus proveniente da transcrição das 31 entrevistas semiestruturadas
resultou em 6990 ocorrências de palavras, apresentadas em 1416 formas distintas,
como ponte de corte para a análise de similitude seguiu-se o cálculo: duas vezes a
frequência média de ocorrências para cada forma (9,8).
Ressalta-se que a interpretação e análise dos dados teve embasamento da literatura
atual no que concerne à segurança do paciente e à gestão da qualidade em saúde.
O estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres
humanos, preconizados na Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde,
de forma a preservar o caráter voluntário dos participantes e o anonimato dos
interlocutores.

Resultados e Discussões

RESULTADOS
Quanto a caracterização dos docentes participantes do estudo, participaram da
entrevista (90,5%) do sexo feminino e (9,5%) do sexo masculino, com idades entre 30
a 63 anos, no qual (81%) possuíam o título de doutorado e os demais (19%) a formação
de mestrado.
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Já entre os discentes que participaram do grupo focal, predominou a idade de 19 a 34
anos, sendo (80%) sexo feminino e (20%) do sexo masculino, (50%) dos discentes
possuíam formação acadêmica anterior. No estudo nota-se que em ambos participantes
tiveram a predominância do sexo feminino.
Com relação ao corpus textual podemos dizer que a partir da análise dos dados com o
auxílio do Iramuteq resultou em 5 classes, conforme exposto em tabela abaixo:
Na classe I “A educação permanente como ação necessária a Segurança do Paciente”
foi possível identificar que os discentes e docentes consideram a segurança do paciente
como um cuidado básico que reflete na qualidade de assistência e na atenção de saúde,
sendo necessário que o profissional esteja buscando aprimorar suas habilidades
através de capacitações e aperfeiçoamento curricular, como pode ser visto nas falas
abaixo:
“(...) Acredito que desde procedimentos técnicos até educação em saúde, a gente tem
a oportunidade de abordar a segurança do paciente. (Docente 11)
“(...) O profissional deve estar realmente capacitado para poder colocar em prática as
ações correspondentes os diversos tipos de patologia dependendo do quadro clínico
daquele paciente, ressalto muito isso a questão do saber. ” (Discente 31)
A classe II “ Assistência direcionada para a Segurança do Paciente” foi visto a
importância do profissional técnico em enfermagem está ciente das ações que reforcem
a prática da segurança do paciente, sendo considerada pelos docentes e discentes que
as técnicas corretas, bem como a utilização dos equipamentos de proteção individual
são fundamentais para a assistência à saúde com qualidade, como pode ser visto nas
falas abaixo:
(...) “Os procedimentos são realizados na administração de medicamentos, no cuidado
com o curativo do paciente na prevenção de contaminação de algum material estéril
para realizar um procedimento, a técnica correta para administrar o medicamento. ”
(Discente. 17)
“ (...) As ações de que associo estão ligadas a higienização das mãos, a utilização dos
EPI’s corretamente e aos cuidados com procedimentos mesmo que não sejam
invasivos, mas de fato estão principalmente voltados a questão da segurança do
paciente. ” (Docente 21).
Na classe III “Procedimentos que possuem risco de falha no âmbito hospitalar” foi visto
pelos docentes os principais riscos atribuídos à assistência de enfermagem, bem como
as causas que afetam o gerenciamento do cuidado no âmbito hospitalar, como pode ser
visto nas falas abaixo:
“(...) A partir do momento que põe os pés dentro da instituição, é de responsabilidade
nossa, por conseguinte promover essa segurança, pois o paciente assim como ele pode
cair do leito, pode cair no banheiro, na recepção ou na sala de espera de uma unidade
de saúde. É importante ter muita atenção, porque a segurança na verdade é tudo,
aborda não somente os procedimentos invasivos, mais também o cuidado com a
cirurgia, a esterilização, bem como os procedimentos que impera maiores riscos e que
devemos ter muito cuidado. ” (Docente 09)
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“(...) Eu acho que as ações como o cuidado que você tem que ter na hora da
administração do banho no leito, para aqueles pacientes que possa ter algum problema
que precise suspender as grades laterais do leito, o próprio diálogo com o paciente na
forma de você transmitir um certo conforto, um certo cuidado. ” (Discente 01)
Na classe IV “Conduta necessária para a qualidade da Assistência Segura” foi
considerado de suma importância pelos docentes e discentes para a redução dos riscos
e danos ao paciente se faz necessário que o profissional possua o conhecimento
técnico/científico, bem como o acesso as normativas por meio de protocolos acerca da
segurança do paciente com o intuito de promover uma assistência à saúde segura e
eficiente, como pode ser visto nas falas abaixo:
“ (...) Na perspectiva legal, segurança do paciente seria as portarias em vigência
explicitando que a redução ao mínimo aceitável de danos que pode ocorrer ao paciente
em decorrência da assistência à saúde. Essa definição até o momento vem se
espelhando ou traduzindo atualmente discussões acerca da segurança do paciente”
(Docente 20)
(...) “A segurança do paciente está ligada aos protocolos de segurança e prevenção que
a gente tem sobre a segurança do paciente associado a área da higiene das mãos
primordialmente a uma assistência limpa, segura e prioritária”. (Discente 18)
Na classe VI “Ações e Procedimentos de Enfermagem associados a Segurança do
Paciente” remete as ações de cuidados que envolve a temática segurança do paciente,
sendo abordados pelos docentes como estratégias que permitem a atenção e o cuidado
seguro favorecendo a adoção de medidas preventivas e os monitoramentos realizado
pelos profissionais de enfermagem para minimizar os riscos e danos aos pacientes
causados por uma assistência inadequada durante sua estadia nos serviços de saúde,
como pode ser visto nas falas abaixo:
“ Então, as ações de relação com a prevenção de infecção, a prevenção de quedas, a
prevenção de iatrogenias de erro ao administrar um medicamento. Existe uma gama de
ações que estão relacionadas a esta temática de segurança do paciente. “ (docente 01)
(...) de um modo geral, as ações, as práticas que a gente tem que colocar para estar
minimizando a ocorrência dos eventos adversos. Não sendo questão assim de infecção,
mas também por exemplo uma lesão por pressão que também está incluído, a questão
da cirurgia segura, a questão da medicação, tudo isso está moldado. Acho que qualquer
ação que a gente estiver fazendo num momento hospitalar, ambulatorial, enfim, vai está
incluindo isso. (Discente 09)
A figura 1 representa a análise de similitude do Corpus e ela direciona e sintetiza as
classes mencionadas. Entre os dois ramos principais destacam-se as expressões
segurança do paciente e paciente que dão origem as demais categorias e o
aprofundamento da temática sobre a concepção de docentes e discentes acerca do
profissional técnico em enfermagem no âmbito da segurança do paciente
A primeira expressão Segurança do paciente está relacionada a classe IV, que envolve
a questão da educação permanente dos profissionais na qualidade da assistência
prestada ao paciente de forma segura. Enquanto a segunda expressão Paciente diz
respeito a classe VI que se relaciona ao cuidado básico, bem como as ações e
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procedimentos que que levam a práticas seguras no ambiente hospitalar, sendo
ramificada dando origem as demais subcategorias.
Entre as principais classes, destacam-se as palavras saúde e profissional que interliga
a importância técnico em enfermagem para a segurança do paciente, visto que é o
profissional que possui a percepção diária as situações de risco, além de ser
responsável pela maioria dos procedimentos assistenciais que envolve gerenciamento
do cuidado com intuito de evitar danos e agravos e propiciar melhorias ao paciente
através de práticas seguras de forma contínua.
Por conseguinte, podemos observar a partir da análise dos resultados, é visto que a
concepção dos docentes e discentes é de que a segurança do paciente é uma temática
que compreende estratégias com vistas a reduzir os eventos adversos além de evitar
falhas ocasionadas através das práticas inseguras que colocam em risco a vida e a
saúde dos pacientes.
Como também, ressalta a importância do técnico em enfermagem como um elemento
fundamental devendo buscar aprimorar suas habilidades a fim de contribuir para uma
assistência segura e com qualidade.
DISCUSSÃO
Os sujeitos entrevistados compreenderam que quando se fala sobre a segurança do
paciente é importante considerar três características básicas: assistência de qualidade,
técnica e conhecimento.
A segurança do paciente acaba sendo mensurada pelos possíveis eventos adversos
cometidos pelos profissionais, e eles refletem diretamente na qualidade do cuidado
destinado aos pacientes, que consequentemente geram efeitos desagradáveis tanto
para aqueles que necessitam do cuidado, como para os profissionais e para a
organização hospitalar (SILVA et al, 2016).
Segundo os estudos de Duarte, et al (2015) as principais causas dos eventos adversos
na assistência de enfermagem estão relacionadas aos fatores inerentes ao
gerenciamento do serviço e da assistência: como o déficit de pessoal, sobrecarga das
atividades, problemas de relacionamento entre a equipe multiprofissional, falta de
liderança e supervisão de enfermagem adequada.
Além dos eventos relacionados aos procedimentos assistências como administração
adequada dos medicamentos, vigilância do paciente no risco de queda que possam
inferir na integridade cutânea do paciente, falta ou ausência de equipamentos, entre
outros, que possam interferir na adoção de medidas que favoreçam a qualidade da
assistência ao paciente (DUARTE, 2015).
No âmbito da qualidade da assistência, é imprescindível que a equipe de enfermagem,
em específico os técnicos de enfermagem, estejam comprometidos e
instrumentalizados compreendendo o real sentido da assistência segura, livre de erros
e que busquem melhorias constantes.
Nesta perspectiva, é de fundamental importância a participação efetiva desses
profissionais de saúde na garantia da promoção de uma cultura de segurança visando
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a redução desses efeitos através do incentivo as boas práticas assistências
preconizadas por meio de normativas/ protocolos acerca da segurança do paciente.
Dentre elas podem ser citados, o cumprimento de ações através dos protocolos de
segurança do paciente que estabelece base para as boas práticas de saúde e ações de
gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde em
conformidade com os temas prioritários. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, art.8).
Da mesma maneira, a implementação de medidas de prevenção aos riscos, através de
treinamentos, capacitações e padronização das atividades com o objetivo de
proporcionar aos envolvidos a oportunidade da continuidade do cuidado e o
gerenciamento dos riscos, como também a oportunidade de aprimorar seus
conhecimentos através de novas técnicas e métodos contribuindo para gerenciamento
do cuidado nos serviços de saúde em geral.
Foi reconhecido ainda, pelos entrevistados que a assistência em saúde é por si só um
possível fator gerador de falhas. Afinal, podem afetar diretamente na saúde do paciente
quando submetidas a cuidados referentes a elaboração dos procedimentos e cuidados
de enfermagem.
Um estudo de Gomes et. al, (2019) cita que eventos adversos podem acontecer e vão
desde de uma comunicação ineficaz entre a equipe até a baixa continuidade da atenção
prestada provocando danos permanentes ou temporários.
Além disso, estudos consideram que o dimensionamento de pessoal influencia na
incidência dos efeitos adversos, pois estão correlacionados pela sobrecarga das
atividades enfrentadas no ambiente de saúde, pela necessidade do profissional a
múltiplas jornadas de trabalho afetando seu rendimento profissional (SILVA et al, 2016).
Como também, existem falhas referente a ambiência hospitalar ocasionadas pela
demanda de pacientes ser superior a estrutura do serviço de saúde, assim como pela
quantidade insuficiente de materiais e equipamentos para atender a necessidade do
serviço, comprometendo também a qualidade da assistência e a segurança do paciente.
(SILVA et al, 2016).
Contudo, os discentes e os docentes desta pesquisa corroboram com a importância de
que a falha na assistência pode ser visto como fonte de ensinamento e aprendizado
para o trabalho em equipe.
Segundo Gomes (2019), a falha na assistência não pode ser vista apenas como ato
falho do profissional, mas também como uma oportunidade de adquirir uma visão
holística do processo de trabalho e um espaço para mudanças que permitam contribuir
para um modelo assistencial pautado na integralidade do paciente, com medidas de
aprendizado contínuo e mudanças curriculares nos cursos de formação dos
profissionais de saúde.
Os entrevistados ainda destacaram a necessidade de condutas que resultem numa
assistência segura, como o uso de protocolos e checklist, uma vez que os profissionais
são responsáveis pelo planejamento e intervenção apropriada com o objetivo de
assegurar a redução do risco de danos desnecessários a saúde do paciente/cliente.
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Segundo o estudo de Silva (2016), embasada nos protocolos do Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP), foi visto que o cumprimento das ações assistência à
saúde reduziram significativamente o surgimento de doenças e agravos decorrentes do
tempo de permanência dos pacientes submetidos ao cuidado, como também despesas
desnecessárias ao hospital.
Em contrapartida, verificou-se a importância da utilização de checklist, como uma
medida simples, eficiente e eficaz para a realização de procedimentos cirúrgicos
proporcionando a equipe maior confiabilidade nas ações, pois permite a confirmação
dos dados e informações necessárias do paciente possibilitando uma assistência
segura e de qualidade.
Verifica-se ainda a importância dos profissionais da enfermagem nas ações de
promoção, prevenção e no monitoramento com o objetivo de minimizar os riscos e
danos aos pacientes associados ao cuidado em saúde. Por ser a categoria profissional
com maior envolvimento na assistência do cuidado, se faz necessário o
comprometimento e adesão as boas práticas de segurança, bem como promover um
atendimento humanizado assegurando a saúde do paciente (TEIXEIRA et al, 2018).
Além disso, também foi relatado pelos entrevistados a importância da educação
permanente na prática da segurança do paciente. Uma vez que o aprendizado
possibilita uma reflexão crítica acerca das práticas de atenção à saúde, bem como
proporciona aos profissionais a oportunidade de mudanças no processo de
conhecimento no âmbito da segurança do paciente favorecendo um cuidado seguro.
Diante disso, a Portaria MS/GM nº 529/2013, tem por objetivo promover e apoiar a
implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, por meio dos Núcleos
de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de Saúde, que é o medidor da
qualidade do serviço de saúde prestado incentivo à produção cientifica com o objetivo
difundir cuidado o seguro e fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no
ensino técnico e de graduação e na pós-graduação na área da Saúde (BRASIL,2014).
Desse modo, ganha destaque o profissional que coordena todo o processo de cuidado:
o gestor hospitalar. Pois, irá garantir a consolidação da segurança do paciente como
medida eficaz de ser realizada dentro do serviço de saúde. (AGEVISA, 2013)
Afinal, é o gestor hospitalar o responsável pela construção de medidas que visem o
desenvolvimento de estratégias para a interação e a articulação multiprofissional nos
serviços de assistência à saúde, conduzindo a equipe de forma participativa, envolvendo
a gestão e demais profissionais a oportunidade de realizar o aperfeiçoamento
profissional por meio de estratégias de atualização e de especialização contínua,
visando impulsionar a qualidade da atenção à saúde, tornando-a cada vez mais segura.
Inclui-se também ao gestor hospitalar a responsabilidade de incorporar mecanismos
para a redução desses riscos, a partir de capacitações e treinamentos com frequência
regular, de curta duração, a serem realizadas nos locais de trabalho como estratégias
de discutir questões acerca da segurança do paciente e aperfeiçoamento de todos os
profissionais.
Encarrega-se também ao gestor hospitalar a importância de melhorias no processo de
trabalho, com enfoque no dimensionamento de pessoal, conduzindo de forma cultural a
segurança do paciente dentro da instituição de saúde.
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Ademais, para que a prática da cultura de segurança do paciente seja efetiva, torna-se
relevante o envolvimento da gestão no processo assistencial. Por isso, o protagonismo
do gestor hospitalar e da enfermagem, em especial o técnico de enfermagem, na
qualificação do cuidado é fundamental.
Desse modo, é interessante que no processo de trabalho promova o interrelacionamento dos profissionais com o intuito de avaliar qualitativamente o processo
de cuidado, considerando os determinantes que envolve todo o fluxo abrangente à
necessidade que demanda no serviço. E, para melhor suprir tais necessidade é preciso
um acolhimento multidisciplinar, que vai desde o gestor na articulação de estratégias de
planejamento, controle e avaliação do cuidado, como também, a atuação do técnico de
enfermagem na arte do cuidado direto.
Portanto, torna-se salutar a comunicação efetiva entre gestor e o técnico de
enfermagem no que diz respeito ao feedback que proporcione melhorias nos serviços
de saúde, seja na parte dispensação de materiais e insumos, bem como na
oportunidade do aperfeiçoamento profissional através da capacitação e educação
continuada, além de ações monitoradas na garantia do cuidado e proteção também dos
profissionais envolvidos na qualidade da assistência.

Conclusão

Foi visto que os sujeitos compreendem que a segurança do paciente está relacionada
com 3 eixos fundamentais: assistência de qualidade, técnica e conhecimento.
Por essa razão, é de fundamental importância que os serviços de atenção à saúde
possam contribuir com intervenções educativas, objetivando o aprofundamento da
temática, através da educação permanente dos profissionais envolvidos no cuidado em
saúde, em especial, o técnico em enfermagem, visto que é o profissional que exerce
maior parte das ações de saúde, sendo essencial para sua qualificação profissional.
Por conseguinte, é visto pelos docentes e discentes a importância de seguir o que
preconiza nos protocolos de segurança do paciente como perspectivas de reduzir os
eventos adversos além de evitar falhas ocasionadas através das práticas inseguras que
colocam em risco a vida e a saúde dos pacientes e demais profissionais envolvidos no
processo de trabalho.
Como também, ressalta a importância do técnico em enfermagem como um elemento
fundamental no processo do cuidar, sendo essencial para a categoria aprimorar suas
habilidades a fim de contribuir para uma assistência segura e de qualidade, bem como
a presença do Gestor hospitalar na garantia das ações de planejamento contínua, a fim
de possibilitar a cultura de segurança de forma mais efetiva.
Como limitação do estudo, indicam-se a coleta de dados com os discentes, apenas 10
participantes realizaram o grupo focal, a recusa de alguns docentes e o afastamento de
saúde dos mesmos na realização da pesquisa, sendo considerada relevante a
necessidade de aprofundamento da temática na formação dos futuros profissionais e
demais produções cientificas.

CIÊNCIAS DA VIDA

154

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Referências

AGEVISA. Agencia Estadual de Vigilância Sanitária. Cartilha de Segurança do Paciente:
Passo a Passo para a implementação do Núcleo de Segurança do Paciente. Disponível
em:
<
https://agevisa.pb.gov.br/documentos-pdf/seguranca-dopaciente/cartilha_agevisa-2.pdf> acesso em: jul. 2019CAVALCANTE, A.N. et al.
Cuidado seguro ao paciente: contribuições da enfermagem. Revista Cubana de
Enfermería, Teresina, PI, v. 31, n. 4, p.1-13, set. 2015.CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M.
IRAMUTEQ: Um Software Gratuito para Análise de Dados Textuais. Temas em
Psicologia, v. 21, n. 2, p. 513-518, 2013.COLOMÉ, J.S. et al. Grupo focal como técnica
de coleta e análise de dados: questões teóricas e práticas. In: LACERDA, M.R.;
COSTENARO, R.G.S. (orgs.). Metodologias da pesquisa para a enfermagem e saúde:
da teoria à prática. Porto Alegre (RS): Moriá, 2016. p. 433-350.DIAS, J. D. et al.
Compreensão de Enfermeiros sobre Segurança do Paciente e erros de medicação.
Reme: Revista Mineira de Enfermagem, [s.l.], v. 18, n. 4, p.1-8, out. 2014DUARTE, S.
C. M. et al. Eventos adversos e segurança na assistência de enfermagem. Revista
Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 1, n. 68, p.1-11, fev. 2015.MINAYO, M.C.S. O
desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo, SP:
Hucitec, 2010.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução - RDC Nº 36, De 25 De Julho De
2013.Disponível
em:
<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html />.
Acesso em: jul. 2019.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Documento de referência para o
programa nacional de segurança do paciente. Fundação Oswaldo Cruz. Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília-DF, 2014.SILVA, A. T. et al. Segurança do
Paciente e a atuação do Enfermeiro em Hospital. Revista de Enfermagem, Recife, PE,
Brasil, v. 12, n. 6, p.1-7, jun. 2018.SILVA, A. T. et al. Assistência de enfermagem e o
enfoque da segurança do paciente no cenário brasileiro. Saúde e Debate, Rio de
Janeiro, v. 40, n. 111, p.292-301, out. 2016.OLIVEIRA, J. K. A. et al. Segurança do
paciente na assistência de enfermagem durante a administração de medicamentos.
Revista Latino-americana de Enfermagem, [s.l.], v. 26, p.1-8, 9 ago. 2018.GOMES, A.T.
d. L. et al. Segurança do paciente em situação de emergência: percepções da equipe
de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 72, n. 3, p.753-759, jun.
2019.WEGNER, W. et al. Educação para cultura da segurança do paciente: Implicações
para a formação profissional. Esc. Anna Nery [online], Porto Alegre, RS, Brasil., v. 20,
n. 3, p.1-8, jul. 2016.

Anexos

CIÊNCIAS DA VIDA

155

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Tabela 1 – Classes geradas a partir da classificação hierárquica descendente das
percepções de docentes e discentes acerca da compreensão e das ações de
enfermagem voltadas para a segurança do paciente, Natal/RN, 2019.
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Figura 1 - Análise de similitude sobre o Corpus “ Concepções de Docentes e Discentes
do Curso Técnico em Enfermagem Sobre a Segurança do Paciente.
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Resumo
O estudo objetivou caracterizar as internações por condições sensíveis à atenção
primária em um hospital de ensino e correlacionar com os resultados encontrados na
literatura. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e abordagem quantitativa dos
dados, realizado em um hospital de ensino na Região Nordeste do Brasil. A amostra foi
composta de 65 pacientes dos leitos de internação do Hospital Universitário Onofre
Lopes. as hospitalizações por CSAP estão caracterizadas num perfil do sexo masculino,
idade maior que 40 anos, com ensino fundamental incompleto, acometido por
Insuficiência Cardíaca Congestiva. Já nas crianças foi observado mais comumente o
diagnóstico de Pneumonia. conhecer as características dos pacientes internados por
CSAP auxilia o direcionamento das ações dos profissionais tanto no ambiente da
atenção primária quanto no ambiente hospitalar, e favorece o planejamento da
assistência visando a prevenção das doenças relacionadas.
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde; Indicador de Saúde;
TITLE:
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CARE
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Abstract
The study aimed to characterize hospitalizations for conditions sensitive to primary care
in a teaching hospital and correlate with the results found in the literature. This is a
descriptive, cross-sectional and quantitative approach to data, conducted in a teaching
hospital in the Northeast of Brazil. The sample consisted of 65 patients from the
hospitalization beds of Onofre Lopes University Hospital. Hospitalizations for ACSC are
characterized by a male profile, aged over 40 years, with incomplete elementary school,
affected by Congestive Heart Failure. In children, the diagnosis of pneumonia was more
commonly observed. Knowing the characteristics of patients hospitalized for CSAP helps
to guide the actions of professionals in both the primary care environment and the
hospital environment, and favors the planning of care aimed at preventing related
diseases.
Keywords: Medical attention to health; Health indicator; Intensive Care Units; H
Introdução
A atenção primária a saúde (APS), consiste em uma estratégia de organização da
atenção à saúde para responder as necessidades de saúde de uma população através
de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. No contexto das redes de
saúde, a APS tem algumas funções a serem cumpridas: ser base, ser resolutiva,
coordenar o cuidado e ordenar as redes. Além disso, a APS é responsável pela
resolução de cerca de 80% dos problemas de saúde e deve ser a porta de entrada do
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usuário aos demais níveis de atenção à saúde. (BRASIL, 2012). Para melhorar a
abordagem da APS, foi implementada a Estratégia Saúde da Família (ESF) que tem o
intuito de desenvolver as práticas da saúde de forma centrada na família, vinculada ao
usuário, de maneira integral, coordenando e articulando o cuidado com os demais
componentes das redes de atenção, fortalecendo ainda mais a atuação da APS no
contexto do sistema único de saúde do Brasil. (ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁNHAMANN, 2016). Contudo, a APS está em processo de desenvolvimento e ainda
existem lacunas a serem preenchidas, como por exemplo, as falhas no cumprimento
das funções coordenadoras e ordenadoras, que fazem com que as pessoas cheguem
aos demais níveis de atenção à saúde sem ser pelo acesso inicial. Além do mais,
através de suas competências a APS deveria prevenir alguns problemas de saúde que
são as chamadas Condições Sensíveis a Atenção Primária (CSAP), cuja não
identificação e a não prevenção desses problemas, trazem como consequência a
diminuição da qualidade e efetividade da APS. (PEREIRA; SILVA; LIMA NETO, 2015)
Para que seja possível avaliar se essas funções estão sendo exercidas, são utilizados
indicadores de qualidade da APS. Um dos instrumentos que têm sido utilizados é a
análise do indicador de Internações por Condições Sensíveis a Atenção Primária
(ICSAP), que é conhecido internacionalmente como Ambulatory Care-Sensitive
Conditions (ACSC), e é utilizado em outros países, como por exemplo, nos Estados
Unidos. (MORIMOTO; COSTA, 2017) No Brasil, a lista das ICSAP estão listadas na
portaria nº 221 do ministério da saúde, de 2008. Estão estruturadas em grupos de
causas de internação e diagnósticos: doenças preveníveis por imunização e condições
sensíveis, gastroenterites infecciosas e complicações, anemia, deficiências nutricionais,
infecções de ouvido, nariz e garganta, pneumonias bacterianas, asma, doenças
pulmonares, hipertensão, angina, diabetes mellitus, infecção no rim e trato urinário,
entre outros (BRASIL, 2008). OBJETIVO Diante desse contexto, o objetivo desta
pesquisa foi caracterizar as internações por condições sensíveis à atenção primária em
um hospital de ensino e correlacionar com os resultados encontrados na literatura.
Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e abordagem quantitativa dos dados,
realizado em um hospital de ensino na Região Nordeste do Brasil. A coleta de dados foi
realizada no período de setembro a dezembro de 2018. O instrumento de coleta de
dados, foi composto pelas seguintes variáveis: idade, sexo, cidade, escolaridade,
ocupação, religião e diagnóstico médico. Os dados foram obtidos por meio de consulta
ao prontuário e identificação de diagnóstico médico de doenças contidas na lista de
condições sensíveis à atenção primária, da portaria nº 221 de 2008. Para a composição
da amostra deste estudo, foram adotados os seguintes critérios: estar hospitalizado nas
enfermarias, ter o diagnóstico contido na lista de condições sensíveis à atenção
primária, durante o período de coleta de dados. Foram excluídos os pacientes que não
aceitaram participar da pesquisa. O instrumento de coleta de dados tipo planilha foi
preenchido com os dados obtidos nos prontuários.
Resultados e Discussões
A amostra foi composta de 65 pacientes dos leitos de internação do Hospital
Universitário Onofre Lopes. Dos 65 pacientes, 31 (47,7%) foram do sexo feminino e 34
(52,3%) do sexo masculino, sendo 20 crianças. A faixa etária predominante foi de > 40
anos, que corresponde a 58,5% da amostra. Quanto a escolaridade, 26 (40%) tinham o
ensino fundamental incompleto, seguido de 22 (33,8%) que eram não alfabetos. Apenas
5 (7,7%) possuíam o ensino fundamental completo e 8 (12,3%) o ensino médio. Em
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relação a cidade proveniente, 34 (52,3%) foram pacientes de Natal, os demais foram da
região metropolitana e de alguns interiores do Rio Grande do Norte. No tocante a
ocupação, 21 (32,3%) eram aposentados, seguidos de 13 (20%) autônomos. A média
de tempo de internação foi de 13,9 dias, sendo o maior tempo 119 dias e o menor 1 dia.
Quanto às doenças encontradas, 17 (26,1%) pacientes estavam internados por
Insuficiência cardíaca, 9 (13,8%) por Pneumonia bacteriana, 8 (12,3%) por Angina
pectoris, 7 (10,%) por Infecção do Trato Urinário e também em menor proporção por
Diabetes, desnutrição, epilepsia, asma, gastroenterites, entre outros diagnósticos. No
grupo das crianças, os diagnósticos mais comuns foram: Pneumonia bacteriana e
Infecção do trato urinário, conforme dispostos nos quadros a seguir. Quadro 1. Doenças
encontradas conforme a classificação internacional das doenças (CID) J15.8, J15.9 Pneumonia Bacteriana NE 9 (13,8%) A.15 a A.17 - Tuberculose Pulmonar 1 (1,5%) E.10
a E.14 - Diabetes Melitus 5 (7,7%) E.40 - E.46 - Desnutrição protéico-calórica grave NE
2 (3%) G.40, G.41 - Epilepsia 4 (6,2%) I.11 - Doença cardíaca hipertensiva 2 (3%) I.20
- Angina Pectoris NE 8 (12,3%) I.50 - Insuficiência Cardíaca Congestiva 17 (26,1%) I63
a I67; I69, G45 a G46 - Acidente Vascular cerebral NE 1 (1,5%) J.44 - Outras DPOC 2
(3%) N.39 - Infecção do trato urinário de localização NE 7 (10,7%) J45.9 - Asma NE 2
(3%) L02.3 - Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de nádega 1 (1,5%) N10 - Nefrite
túbulo-intersticial aguda 1 (1,5%) L08.8 - Outras infecções localizadas na pele e no
tecido subcutâneo 1 (1,5%) A09 - Gastroenterite 2 (3%) Quadro 2. Doenças encontradas
conforme a classificação internacional das doenças (CID) na pediatria J15.8, J15.9 Pneumonia Bacteriana NE 6 (30%) G.40, G.41 - Epilepsia 2 (10%) N.39 - Infecção do
trato urinário de localização NE 6 (30%) E.40 - E.46 - Desnutrição protéico-calórica
grave NE 1 (5%) J45.9 - Asma não especificada 1 (5%) A09 - Gastroenterite 2 (10%)
L02.3 - Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de nádega 1 (5%) J18.1 - Pneumonia lobar
NE 1 (5%) DISCUSSÕES Em relação ao sexo, podemos observar uma disparidade
pequena, porém prevaleceu o sexo masculino. Uma das explicações para esse
resultado, pode estar relacionado ao vínculo enfraquecido do homem com a APS. A
conjuntura social em que vivemos, põe o homem na posição de forte, destemido,
provedor, independente, que não precisa da assistência médica, entre outros. Esses
estereótipos são perpetuados de geração em geração, fazendo com que a busca pelo
serviço de saúde seja só em extrema necessidade, onde muitas vezes não utiliza a APS
como porta de entrada e segue para a atenção hospitalar (ALBUQUERQUE et al.,
2014). É necessário abordar as questões de gênero envolvidas nas proporções de
ICSAP, pois poderão contribuir para o conhecimento dos reais motivos para a maior
proporção dessas internações no sexo masculino. Quanto a principal causa de ICSAP
geral temos a prevalência das causas cardiovasculares: a Insuficiência Cardíaca
Congestiva (ICC) e a angina pectoris. Apesar de a prevenção das doenças
cardiovasculares (DCV) estar sendo mais enfatizada nas ações da APS quanto a
redução nos fatores de risco, essas doenças ainda estão no topo das ICSAP. Devemos
lembrar que o processo saúde-doença é composto por vários fatores. Não existe único
setor responsável pelo enfrentamento dos problemas de saúde, o que pode justificar a
prevalência dessas condições (GUIMARÃES, 2015; TORRES; CIOSAK, 2014). É
possível observar que a principal causa de ICSAP nas crianças foi a pneumonia,
semelhante ao resultado encontrado em pesquisas anteriores. Apesar do grande
avanço da Estratégia Saúde da Família (ESF) na prevenção da pneumonia, por meio
da vacinação, das consultas de puericultura, entre outros, essa doença ainda se
constitui o principal fator de internações devido a sua multifatorialidade causal, fatores
estes que muitas vezes não podem ser alcançados pelas ações da ESF (PEDRAZA et
al. 2017; PINA et al., 2017). Com o desenvolvimento desse estudo, pode-se conhecer
as características dos pacientes internados por condições sensíveis à atenção primária
a saúde e ainda, observar a importância do monitoramento desses indicadores de
qualidade assistenciais ao pacientes.
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Conclusão
Conforme o que foi exposto, as hospitalizações por CSAP estão caracterizadas num
perfil do sexo masculino, idade maior que 40 anos, com ensino fundamental incompleto,
acometido por Insuficiência Cardíaca Congestiva. Já nas crianças foi observado mais
comumente o diagnóstico de Pneumonia. Acredita-se que, conhecer as características
dos pacientes internados por CSAP auxilia o direcionamento das ações dos
profissionais tanto no ambiente da atenção primária quanto no ambiente hospitalar, e
favorece o planejamento da assistência visando a prevenção das doenças relacionadas.
Algo que chamou a atenção durante o desenvolvimento deste trabalho foi o notório
desconhecimento da equipe de enfermagem do hospital sobre a lista das CSAP, foi um
fator que não interferiu na pesquisa, mas sugere-se o aprofundamento nesse tema em
ambiente hospitalar também, pois tanto a APS quando a média e alta complexidade
constituem integrantes da Rede de atenção à saúde e esse desconhecimento pode
interferir no bom funcionamento da rede. Assim, considerando o impacto das ICSAP e
de seu tratamento nos ambientes hospitalares, e com base nos resultados desse
estudo, espera-se que novas pesquisas sejam realizadas, com vistas a otimizar o
processo de identificação precoce das doença visando alcançar melhorias da qualidade
da assistência e prevenindo as hospitalizações.
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TÍTULO: Morbidade por causas externas entre crianças e adolescentes: uma revisão de
literatura.
Resumo
Os acidentes no Brasil são responsáveis pela hospitalização de grande número de
crianças e adolescentes. Este estudo teve por objetivo caracterizar a produção científica
nacional e internacional que trata de morbidade por causas externas entre crianças e
adolescentes, identificando as características e o que abordam os trabalhos publicados
sobre essa temática. Foi realizada uma revisão de literatura a partir das bases de dados
LILACS e SciELO, referente ao período entre julho de 2013 e julho de 2018, sendo
identificados 23 artigos que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.
A leitura dos estudos selecionados possibilitou a construção de duas categorias de
análise: repercussões dos acidentes em crianças e adolescentes, e, prevenção de
acidentes em crianças e adolescentes. A ocorrência dos acidentes causa importantes
repercussões para a vida das vítimas e familiares. A prevenção dos acidentes deve
envolver órgãos governamentais, não governamentais, escolas, profissionais de saúde,
no sentido de sensibilizar a sociedade, com informações quanto a importância e as
formas de prevenção de acidentes entre crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Prevenção de acidentes; Morbidade; Criança; Adolescente.
TITLE: Morbidity by external causes among children and adolescents: a literature review.
Abstract

Accidents in Brazil are responsible for the hospitalization of large numbers of children
and adolescents. This study aimed to characterize the national and international
scientific production that deals to morbidity due to external causes among children and
adolescents, identifying the characteristics and what the published works on this subject
assumpt. A literature review was performed from the LILACS and SciELO databases,
referring to the period between July 2013 and July 2018, and 23 articles that met the
inclusion and exclusion criteria were identified. Reading the selected studies allowed the
construction of two categories of analysis: impact of accidents on children and
adolescents, and prevention of accidents on children and adolescents. The occurrence
of accidents causes important repercussions for the lives of victims and their families.
Accident prevention should involve governmental, non-governmental bodies, schools,
health professionals, in order to sensitize society, including information on the
importance and ways of preventing accidents among children and adolescents.

Keywords: Accident Prevention; Morbidity; Child; Adolescent.
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Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei N° 8.0069, de 13 julho de 1990,
criança é a pessoa com idade até 12 anos de idade incompletos, e adolescente entre
12 e 18 anos. Crianças e adolescentes têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que possibilitem o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência (BRASIL,
1990).
Entretanto, dados atuais vão de encontro ao que estabelece o ECA, e a realidade da
ocorrência de acidentes no País. Os acidentes no Brasil representam a principal causa
de morte entre crianças e adolescentes de um a 14 anos, causando cerca de 13 óbitos
por dia, sendo responsáveis, ainda, pela hospitalização de mais de 120 mil jovens. Estes
dados chamam a atenção, uma vez que utilizando medidas simples de prevenção, mais
de 90% desses eventos poderiam ter sido evitados, e que muitos desses acidentes
acontecem no ambiente domiciliar (SBP, 2019).
Acidentes são um tema de caráter epidêmico. No Brasil e no mundo os acidentes e as
violências são um importante problema de saúde pública, com relevância e impacto na
morbimortalidade da população. São eventos com elevada frequência, apresentandose como causa importante de lesões e incapacidades em pessoas de todos os grupos
etários, especialmente crianças e adolescentes (TOMIMATSU et al., 2009;
ALBUQUERQUE et al., 2014).
Os acidentes, considerados como causas externas de morbidade e mortalidade, estão
incluídos no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças. Abrangendo as
queimaduras, as quedas, o afogamento, o envenenamento, o acidente de trânsito entre
outros, os acidentes, eventos passíveis de prevenção, são situações que resultam em
danos não intencionais (BRASIL, 2017).
A importância do estudo da temática sobre a morbimortalidade por causas externas de
crianças e adolescentes tem sido evidenciada em pesquisas realizadas no contexto
brasileiro (PERDIGÃO et al., 2015; ROMERO; REZENDE; MARTINS, 2016; SILVA et
al., 2017).
Diante desse contexto, esse estudo tem como objetivo caracterizar a produção científica
nacional e internacional que trata de morbidade por causas externas entre crianças e
adolescentes, identificando as características e o que abordam os trabalhos publicados
sobre essa temática, no período entre julho de 2013 e julho de 2018.

Metodologia

Neste estudo foi realizada uma revisão integrativa de literatura, método que tem por
objetivo sintetizar resultados de pesquisas sobre um tema, fornece informações mais
amplas sobre um determinado assunto, compondo, dessa forma, um corpo de
conhecimento (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).
Realizou-se uma busca de artigos em periódicos disponibilizados nas bases de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific
Electronic Library Online (SciELO). A coleta de dados correu nos meses de setembro a
dezembro de 2018.
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Para a seleção dos artigos científicos foi desenvolvida a leitura dos títulos e resumos
das publicações que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos: artigos de
periódicos com textos publicados na forma completa, disponíveis em suporte eletrônico
em português, inglês e espanhol; artigos publicados entre julho de 2013 e julho de 2018.
Os critérios de exclusão foram: artigos que não tinham relação com o objetivo do estudo;
fora do período e idioma de interesse; publicações duplicadas nas bases de dados;
teses, dissertações, revisões de literatura; publicações na forma de cartas, resenhas,
comentários, artigos de opinião, relatos de experiência, resumos de anais, dossiês,
relatórios de gestão e editoriais, livros, capítulos de livros, documentos governamentais,
boletins informativos, dentre outros.
Foram utilizados os seguintes descritores: causas externas, crianças, adolescentes;
external causes, child, adolescent; causas externas, niño, adolescente. Os descritores
foram agrupados e realizados cruzamentos a fim de apreender o maior quantitativo de
produções relacionadas à temática estudada. Foram encontrados 1.701 artigos, sendo
excluídos 1.678 conforme os critérios preestabelecidos.
Selecionaram-se 23 publicações referentes ao objetivo do estudo, as quais foram
organizadas em umaplanilha contendo: periódico, ano de publicação, título do artigo,
autor(es), país de realização, objetivo, método, resultados principais e base de dados.
Em seguida realizou-se uma leitura cautelosa dos artigos incluídos na revisão de
literatura, e se efetivou a discussão dos resultados, revelando-se o conhecimento atual
sobre morbidade por causas externas entre crianças e adolescentes nos contextos
nacional e internacional.
A partir da análise dos estudos selecionados, são apresentadas a seguir três bases de
discussão categorizadas a partir do objetivo do estudo: 1 - Repercussões dos acidentes
em crianças e adolescentes; 2 - Prevenção de acidentes em crianças e adolescentes.

Resultados e Discussões

Dos 23 artigos selecionados, 19 foram encontrados na base de dados LILACS, e 4 nas
bases de dados LILACS e SciELO. Os achados deste estudo mostram que os anos de
2016, 2015 e 2014 houve maior número de publicações, com 30,5%, 21,7% e 21,7%,
respectivamente, seguidos do ano de 2013 com 17,4%, e 2017, 8,7%. No ano de 2018
não houve nenhuma publicação de acordo com os critérios deste estudo.
No que se refere ao idioma, 61,0% dos artigos foram publicados em português,17,4%em
inglês, 13,0% português/inglês, em espanhol 4,3%, e, português/espanhol 4,3%.
A maioria dos estudos foi realizado no Brasil, 20 (87,0%), sendo que desses, 30,0% no
nordeste, 30,0% no sudeste, 10,0% no centro-oeste, 15,0% no sul, e, 15,0% em nível
nacional. Três estudos foram realizados em outros países da América do Sul, sendo um
na Argentina, um no Chile, e um no Uruguai.
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A análise dos estudos possibilitou a construção de duas categorias que contextualizam
morbidade por causas externas entre crianças e adolescentes, caracterizando a
produção do conhecimento sobre a temática.

DISCUSSÃO
Repercussões dos acidentes em crianças e adolescentes

Diante dos achados observa-se que os acidentes em crianças e adolescentes é um
assunto atual, recorrente, que ocorre em nível mundial, requerendo uma atenção e
atuação dos diversos seguimentos da sociedade em busca da melhoria desse
fenômeno.
Causas externas ou acidentes são responsáveis por altas taxas de morbidade e
mortalidade entre crianças e adolescentes. Nos resultados da amostra os tipos de
acidentes mais frequentes nessa população foram quedas, acidentes de transporte,
queimaduras, com ocorrência de trauma facial, fraturas de membros, traumatismo
cranioencefálico, dentre outros (COSTA; MIRANDA; SOUZA, 2013; SANTOS et al.,
2013; BISCEGLI et al., 2014; BISCEGLI et al., 2015).
Nas publicações selecionadas evidencia-se uma preocupação com os impactos que os
acidentes podem ocasionar na vida de crianças e adolescentes, e destacam, entre
outros, as sequelas físicas e emocionais, a incapacidade e a dependência (ANDRADE;
JORGE, 2016; PINTO et al., 2016; NOTEJANE et al., 2017; FILÓCOMO et al., 2017).
Os acidentes e as lesões deles decorrentes podem causar sequelas permanentes e
incapacidades, requerendo, muitas vezes, que a pessoa permaneça internada em
hospital. A deficiência pode ocasionar importantes repercussões para a vida do
indivíduo, abrangendo: as condições físicas, mentais e sociais; a capacidade para
reinserção social; o desejo de levar uma vida independente; e, a disponibilidade para se
beneficiar de recursos tecnológicos especializados. As mudanças físicas comprometem
a independência para a realização de atividades voltadas ao próprio cuidado, à
mobilidade, às atividades profissionais (BRASIL, 2002).
Pesquisa que objetivou analisar os acidentes de transporte entre crianças, adolescentes
e jovens atendidos em serviço de urgência/emergência de referência, identificou a
ocorrência de trauma de membros superiores com sequela física imediata em 0,5% das
vítimas (CUNHA; GODOY, 2017).
Resultados de estudo sobre perfil dos acidentes domésticos nos seis primeiros meses
de vida em crianças consideradas de risco ao nascer revelam alto índice de quedas com
sequelas entre essa população, indicam a necessidade de se buscar estratégias que
diminuam os riscos de ocorrência desses eventos (MARTINS et al., 2013).
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Prevenção de acidentes em crianças e adolescentes

Os resultados dessa pesquisa demonstram que há pouca efetividade ou escassez de
ações desenvolvidas no contexto da prevenção de acidentes entre crianças e
adolescentes.
Causas externas ou acidentes são eventos evitáveis, responsáveis por altas taxas de
morbidade e mortalidade. As ações de prevenção de acidentes voltadas às crianças e
adolescentes devem estar alinhadas com a Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Essas ações devem ser desenvolvidas
visando alcançar crianças, adolescentes, familiares, cuidadores, educadores, sociedade
em geral, instituições públicas e privadas (COSTA; MIRANDA; SOUZA, 2013; SANTOS,
et al., 2013; ALBUQUERQUE et al., 2014; WAKSMAN, et al., 2014; BISCEGLI et al.,
2014; FARAH; BACK; PEREIMA, 2015; MALTA et al., 2015; MALTA et al., 2016;
SOUTO, et al., 2016; MASCARENHAS, 2016; FILÓCOMO et al., 2017).
Diante do alto quantitativo de pessoas, dentre essas, adolescentes, que sofrem acidente
de trânsito, é inegável a necessidade de planejamento de estratégias de prevenção e
políticas públicas específicas. O envolvimento da sociedade e o desenvolvimento de
parcerias com órgãos governamentais, tem se revelado uma possibilidade à melhoria
de medidas de prevenção que possam reduzir esse relevante problema de saúde
pública (CUNHA; GODOY, 2017).
Achados de estudo realizado em Campinas-SP, destacaram a importância do
desenvolvimento de programas de prevenção para acidentes domésticos
(ZIMMERMAN et al., 2018).
De acordo com Ghisi et al. (2018), os acidentes domiciliares estão entre as principais
causas de morbimortalidade infantil, e a ocorrência desse fenômeno na vida das
crianças leva a um desgaste emocional nas vítimas e em seus familiares. É necessário
que as ações de prevenção e controle dos acidentes sejam compreendidas e praticadas
pelos órgãos competentes, família e sociedade, e se desenvolvam por meio de:
legislação voltada para segurança e prevenção de acidentes; programas de educação
em saúde de acordo com a realidade social da população; aproximação com a famílias,
entre outros.
A prevenção é considerada a principal ferramenta para a redução dos acidentes, dessa
forma, deve ser instituída uma maneira eficaz de estratégia de sensibilização que
envolva toda a sociedade (SANTOS et al., 2017).

Conclusão

Acidentes entre crianças e adolescentes, apesar de serem reconhecidos como
relevante problema de saúde pública, é um fenômeno que ocorre frequentemente em
todo o mundo, levando a um grande número de vítimas, causando sofrimento tanto para
aqueles que se acidentam, como para seus familiares.
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De acordo com os achados desse estudo, os tipos de acidentes por causas externas
mais frequentes foram quedas, acidentes de transporte, queimaduras, com ocorrência
de trauma facial, fraturas de membros, traumatismo cranioencefálico, muitos deles,
deixando crianças e adolescentes com sequelas que poderão causar importantes
repercussões para a vida das vítimas e familiares.
Para que haja uma diminuição de acidentes entre crianças e adolescentes, é necessária
uma prevenção mais efetiva, utilizando, para tanto, estratégias que devem estar
alinhadas com as políticas nacionais para redução de morbidades por causas externas.
Assim, torna-se necessária uma atuação em busca da implementação de ações que
venham reverter esse fenômeno, envolvendo órgãos governamentais, não
governamentais, escolas, profissionais de saúde, sensibilizando a sociedade como um
todo, com informações específicas quanto a importância e as formas de prevenção de
acidentes entre crianças e adolescentes.
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Quadro 1-Publicações identificadas na produção científica que trata de Morbidade por
causas externas entre crianças e adolescentes na literatura nacional e internacional Natal, 2013-2018. Parte 01
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Quadro 1-Publicações identificadas na produção científica que trata de Morbidade por
causas externas entre crianças e adolescentes na literatura nacional e internacional Natal, 2013-2018. Parte 02
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TÍTULO: Identificando e apresentando a eficiência das PICS no processo saúde-doença
dos usuários destas práticas na Região Metropolitana de Natal
Resumo
Esta pesquisa objetivou identificar e apresentar a eficiência das PICS no processo
saúde-doença dos usuários destas práticas na região metropolitana de Natal. Trata-se
de um estudo descritivo e exploratório de uma análise de natureza quantitativa e
qualitativa de vários métodos, onde a coleta de dados se deu por meio de um
questionário semiestruturado aos usuários que frequentam as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) que ofertam alguma prática integrativa e complementar em saúde (PICS)
na Região Metropolitana de Natal do Estado do Rio Grande no Norte. Através do
questionário semiestruturado aplicado aos usuários que praticam alguma prática
integrativa, tivemos nesse estudo 84,6% pertenciam ao sexo feminino e 15,4% ao sexo
masculino. Ainda, a maioria deles pertencia à faixa etária entre 34 e 78 anos de idade.
Essa pesquisa permitiu analisar a oferta das Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde (PICS) nos serviços de Atenção Primária em Saúde da Região Metropolitana
de Natal, identificando quais são as práticas oferecidas, os profissionais que as
executam e qual o impacto das mesmas no processo saúde-doença dos usuários que
apresentam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculoesquelético, depressão dentre outras. Com isso vem aumentando a procura da
população por um novo modelo de cuidado em saúde, com ênfase na promoção,
recuperação e escuta acolhedora.
Palavras-chave: Praticas Integrativas. Saúde-doença. Doenças Crônica.
TITLE: IDENTIFYING AND PRESENTING THE EFFICIENCY OF PICS IN THE
HEALTH-DISEASE PROCESS OF USERS OF THESE PRACTICES IN THE
METROPOLITAN CHRISTMAS REGION.
Abstract
This research aimed to identify and present the efficiency of PICS in the health-disease
process of users of these practices in the metropolitan region of Natal. This is a
descriptive and exploratory study of a quantitative and qualitative analysis of various
methods, where data collection was done through a semi-structured questionnaire to
users who attend the Basic Health Units (BHU) who offer some practice. Integrative and
Complementary Health Plan (PICS) in the Natal Metropolitan Region of the State of Rio
Grande in the North. Through the semi-structured questionnaire applied to users who
practice some integrative practice, we had in this study 84.6% were female and 15.4%
male. Still, most of them belonged to the age group between 34 and 78 years old. This
research allowed us to analyze the offer of Integrative and Complementary Practices in
Health (PICS) in the Primary Health Care services of the Metropolitan Region of Natal,
identifying which practices are offered, the professionals who perform them and what
their impact on the health process. -sickness of users with chronic diseases such as
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diabetes, hypertension, musculoskeletal disorders, depression, among others. This has
increased the population's demand for a new model of health care, with emphasis on
promotion, recovery and welcoming listening.
Keywords: Integrative Practices. Health-disease. Chronic Diseases.
Introdução
O Sistema Único de Saúde (SUS), uma das expressões sociais da transição
democrática no Brasil, veio para ficar, mas a democratização da atenção à saúde
permaneceu pendente. (BAHIA, 2018) Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF88), a “saúde é direito de todos e dever do Estado”. O Sistema Único de Saúde (SUS)
foi criado, onde representou um marco na história brasileira. Essa conquista da
sociedade foi criada para promover justiça social e superar as desigualdades na
assistência à saúde da população, assegurando a cidadania. A Lei Orgânica da Saúde,
de nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, onde entende-se que saúde não se limita apenas a ausência de
doença, considerando, sobretudo, como qualidade de vida. Historicamente, as Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) ficaram conhecidas no Brasil desde a
Conferência de Alma Ata (1978), onde expandiu-se a Atenção Primária à Saúde (APS)
como estratégia de organização de sistemas públicos universais de saúde. Fazendo
assim Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o Departamento de Medicina
Tradicional, onde já visava em garantir o mais alto grau de saúde para todos os seres
humanos. Mas a legitimação e institucionalização das PICS só aconteceu em 1980, com
a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) através das recomendações da declaração
de Alma-Ata para a Atenção Primária à Saúde e o anseio da população. Em 2006, após
aprovação unânime pelo Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde (MS)
aprovou então, através da Portaria GM/MS nº 971, de 03 de maio de 2006, a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC), como forma
de utilizar as práticas de conhecimento popular a nível institucional na rede do SUS,
tendo como objetivo implementar tratamentos alternativos à medicina baseada em
evidências na rede de saúde pública do Brasil, através do SUS. Antigamente eram
ofertados apenas 5 procedimentos terapêuticos de Práticas Integrativas e
Complementares. Logo depois em 2017 foram implementados mais 14, e em 2018
houve uma nova expansão do programa, quando foram incluídos 10 novos
procedimentos. E atualmente, em 2019 possui 29 procedimentos pelo Sistema Único de
Saúde, onde os atendimentos começam na Atenção Básica, principal porta de entrada
para o SUS. Hoje em dia são ofertados de forma integral e gratuita, 29 procedimentos.
A PNPIC comtempla hoje as seguintes práticas: Homeopatia, Medicina Tradicional
Chinesa/Acupuntura, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica,
Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia,
Ostopatia, Quiropraxia, Reiki, Terapia Comunitária, Dança Circular, Biodança, Yoga,
Ayurveda, Reflexoterapia, Shantala, Apiterapia, Aromaterapia, Bonergética,
Constelação Familiar, Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de Mãos,
Ozonioterapia e Terapia de Florais. O Brasil lidera a oferta de modalidades integrativas
na saúde pública, com 5 milhões de usuários em 9.350 estabelecimentos de 3.173
municípios, onde as tais práticas são investimentos em prevenção de saúde, para que
as pessoas não fiquem doentes, e evitar que os problemas delas se agravem, que sejam
internadas e que se operem, o que gera custos para o sistema e tira qualidade de vida
do cidadão. Em função da importância e atualidade da temática das Práticas Integrativas
e Complementares para o Sistema Único de Saúde, a pesquisa parte do pressuposto
de apresentar comprovações sobre a eficiência das PICS no processo saúde-doença
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de usuários portadores de doenças crônicas e que além do tratamento convencional
também utilizam as PICS.
Metodologia
A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte com o parecer nº 2.062.899, de 15 de maio de 2017, sendo
desenvolvida por discentes do curso superior em Tecnologia em Gestão Hospitalar da
Escola de Saúde (ESUFRN) da UFRN. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório
de uma análise de natureza quantitativa e qualitativa de vários métodos, onde a coleta
de dados se deu por meio de um questionário semiestruturado aos usuários que
frequentam as Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ofertam alguma prática
integrativa e complementar em saúde (PICS) na Região Metropolitana de Natal do
Estado do Rio Grande no Norte. Realizamos alguns movimentos para alcançar os
objetivos propostos: Definição da amostra de usuários das Unidades de Saúde, tendo
como parâmetro de inclusão ser portador de doenças crônicas como: diabetes,
hipertensão, distúrbios ósteo-músculo-esquelético e depressão; aplicação de
questionário semi-estruturado aos usuários sobre a eficácia destas práticas no seu
processo saúde-doença, bem como, cruzamento com informações dos prontuários dos
usuários sinalizando a evolução do processo saúde-doença dos mesmos; tabulação dos
dados produzindo gráficos para a explicação dos achados da pesquisa apresentando
as conclusões sobre a utilização das PICS no processo saúde-doença desses usuários.
Resultados e Discussões
As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos que utilizam
recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir
diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser
usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas (Brasil, 2019).
Através do questionário semiestruturado aplicado aos usuários que praticam alguma
prática integrativa, tivemos nesse estudo 84,6% pertenciam ao sexo feminino e 15,4%
ao sexo masculino. Ainda, a maioria deles pertencia à faixa etária entre 34 e 78 anos de
idade. Em relação se o usuário mora no bairro em que a unidade básica (UBS) se
localize, tivemos um resultado em que 64,5% moram no mesmo bairro e 34,6% moram
em outros bairros, o que implica a dizer que ainda há uma grande parte da população
da região metropolitana de Natal, que tem que se deslocar do seu território pois não há
uma oferta de alguma pratica integrativa no seu bairro ou região. Ao se perguntar quanto
tempo faz uso das PICS, 55,6% dos entrevistados praticam a cerca de um a seis meses
e 44,4% fazem esse uso a mais de um ano. Já em relação sobre como conheceu as
PICS, a maiorias das afirmações foram através de Agentes Comunitários em Saúde
(ACS) da própria unidade, de amigos que já faziam parte e alguns de própria indicação
médica. Já em relação a frequência de participação das práticas, 53,8% participam
durante uma vez na semana e 46,2% de duas vezes na semana. A respeito se o uso
das PICS foi devido a algum problema de saúde específico, 76,9% responderam que
sim e 23,1% que não, o que mostra que existe uma grande procura da população por
um novo modelo de cuidado ao tratamento de algumas doenças crônicas. Sobre se
houve melhoras no processo saúde/doença após o uso das PICS, tivemos 89,3% dos
usuários que sim, e se houve diminuição no uso de medicamentos após o uso, tivemos
70,4% do total que sim, onde vemos a efetividade destas praticas têm apresentado
ótimos resultados, auxiliando na promoção e prevenção de agravos em saúde dos seus
usuários. E ao perguntar se as PICS podem contribuir no processo saúde-doença dos
usuários, tivemos 100% das respostas que si. E em relação se eles acreditam que as

CIÊNCIAS DA VIDA

178

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

PICS já são reconhecidas pelos usuários como uma nova possibilidade de cuidado,
tivemos um bom resultado que foi 70,4% que sim e 29,6% que não. E finalizando o
questionário sobre se eles deixariam de fazer o uso das PICS, voltando a manter o
tratamento tradicional, tivemos um unanime de 100%. Finalmente, os resultados
demonstram um grande interesse por parte da população pela a inserção das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde na rede de Atenção do Sistema Único de
Saúde, onde vemos que há uma eficácia destas práticas no processo saúde e doenças
dos usuários que fazem o uso delas, e tendo uma melhor qualidade de vida.
Conclusão
Essa pesquisa permitiu analisar a oferta das Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde (PICS) nos serviços de Atenção Primária em Saúde da Região Metropolitana
de Natal, identificando quais são as práticas oferecidas, os profissionais que as
executam e qual o impacto das mesmas no processo saúde-doença dos usuários que
apresentam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-músculoesquelético, depressão dentre outras. Ao decorrer da pesquisa foi observado a eficácia
e eficiência das PICS, onde tivemos uma melhor qualidade de vida aos seus usuários,
propondo um melhor cuidado humanizado e contínuo integrado em saúde,
apresentando também uma melhor qualidade na assistência em saúde. Com isso vem
aumentando a procura da população por um novo modelo de cuidado em saúde, com
ênfase na promoção, recuperação e escuta acolhedora.
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TÍTULO: DESCREVENDO A IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS COM SÍNDROME
CONGÊNITA PELO ZIKA VÍRUS
Resumo
Com a chegada do vírus Zika ao Brasil surgiu, em 2015, o aumento anormal de crianças
com microcefalia. A microcefalia consiste na anomalia congênita no Perímetro Cefálico
da criança ao nascer podendo ocasionar comprometimento cognitivo e motor. O
Ministério de Saúde brasileiro reportou a confirmação de 2366 casos de microcefalia
e/ou alterações do Sistema Nervoso Central relacionados à infecção congênita pelo Zika
vírus de novembro de 2015 a dezembro de 2016. Em 2016 observou-se que a
transmissão vertical do vírus causava outras malformações e anormalidades além da
microcefalia, dando origem à denominação de Síndrome Congênita pelo Zika vírus.
Baseado nisso e na agenda 2030 proposta pela ONU este trabalho visa descrever a
identificação da Síndrome Congênita pelo Zika vírus para um diagnóstico precoce e
melhoria da qualidade de vida dessas crianças afetadas.
Palavras-chave: Zika vírus; Síndrome Congênita pelo Zika vírus; Microcefalia
TITLE: DESCRIBING IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH CONGENITAL
SYNDROME BY ZIKA VIRUSES
Abstract
With the arrival of Zika virus in Brazil came, in 2015, the abnormal increase of children
with microcephaly. Microcephaly consists of a congenital anomaly in the cephalic
perimeter of the child at birth and may cause cognitive and motor impairment. The
Brazilian Ministry of Health reported the confirmation of 2366 cases of microcephaly and
/ or central nervous system alterations related to congenital Zika virus infection from
November 2015 to December 2016. In 2016 it was observed that vertical transmission
of the virus caused other malformations and abnormalities beyond microcephaly, giving
rise to the name of Congenital Syndrome by Zika virus. Based on this and on the 2030
agenda proposed by the UN this paper aims to describe the identification of congenital
syndrome by Zika virus for an early diagnosis and improvement of the quality of life of
these affected children.
Keywords: Zika virus; Congenital Zika virus syndrome; Microcephaly
Introdução
Com a chegada do vírus Zika ao Brasil surgiu, em 2015, o aumento anormal de crianças
com microcefalia, ao nascer, de mães com relatos de doença exantemática, durante a
gestação (MELO, et al., 2016; KINDHAUSER, et al., 2016; FRANÇA, et al., 2016). A
microcefalia “consiste na anomalia congênita em que o Perímetro Cefálico da criança
ao nascer, a termo, será igual ou inferior a 31,9 cm para menino, e igual ou inferior a
31,5
cm
para
menina.”
(BRASIL,
2016).
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O Ministério da Saúde (MS) brasileiro considera casos confirmados de feto com
microcefalia relacionada ao vírus Zika, quando: identificado, por meio de
ultrassonagrafia durante a gestação, alterações do sistema nervoso central do feto
característica de infecção congênita; relato de exantemas na mãe durante a gestação e
descartadas outras causas infecciosas de transmissão vertical por meio de sorologias
para dengue, chikungunya, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis e Herpes
simples I e II, dentre outros.
Em informe epidemiológico de 2016, o MS brasileiro reportou a confirmação de 2366
casos de microcefalia e/ou alterações do Sistema Nervoso Central relacionados à
infecção congênita pelo Zika vírus de novembro de 2015 a dezembro de 2016. Desses,
a região nordeste apresentou o maior percentual (76,24%) e a região sul com a menor
proporção de 1,14%. Nas demais regiões brasileiras as proporções foram: 12,5% de
casos na região sudeste; 3,88% na região norte e 6,12% na região centro-oeste. Os
Três estados brasileiros com maior número de casos foram da região nordeste do país:
Bahia- 18,30% (433); Pernambuco- 17,24% (408); Paraíba- 8,07% (191). O Rio Grande
do Norte teve 142 (6,00%) casos confirmados. (BRASIL, 2016).
Em 2015, as Nações Unidas lançou um plano de ação para 2030 que tem como um dos
objetivos sustentáveis assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas
e todos, em todas as idades, tendo como arcabouço para esse estudo acabar com as
epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e
combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis
e o Apoio a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em
desenvolvimento. (ONU, 2015)
Em 2016 observou-se que a transmissão vertical do vírus causava outras malformações
e anormalidades além da microcefalia, dando origem à denominação de Síndrome
Congênita pelo Zika vírus. Essa síndrome é nova e complexa, e há pouco conhecimento
sobre todos os sinais e sintomas que o identificam. Contudo, o enfermeiro e a equipe
de saúde que assistem recém-nascidos, na maternidade e acompanham na atenção
básica precisam de conhecimentos atualizados sobre as características físicas e
sintomáticas, bem como históricas, para detectar crianças que precisem ser
encaminhadas para avaliação. Dessa forma, questiona-se: como ocorreu a identificação
das crianças diagnosticadas com Síndrome Congênita pelo Zika vírus?

Metodologia

Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo
análise de conteúdo, realizado no período de agosto a novembro de 2018, num Centro
Especializado de Reabilitação Infantil em Natal-RN. O estudo contou com a participação
de 12 participantes. A coleta de dados foi por meio de entrevista em conversa oral entre
duas pessoas, com o intuito de compreender as perspectivas, dificuldades e
experiências desses participantes com crianças com microcefalia.
Na análise dos dados foi realizada a leitura flutuante para destacar as idéias principais
dos informantes. Em seguir analisado palavra por palavra, linha por linha, para construir
as categorias e codificar a relação entre elas. Assim, os dados seriam discutidos com
as literaturas nacionais e internacionais pertinentes.
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Resultados e Discussões
A identificação das crianças com a Síndrome Congênita pelo Zika vírus ocorreram em
três momentos diferentes: desde o pré-natal, ao nascer e durante as consultas de
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Durante o pré-natal
algumas relataram já ter sido identificado a microcefalia pela ultrassonografia. Outras
mães relatam a identificação só após o nascimento da criança. E ainda há as crianças
que nasceram com o perímetro cefálico normal e só após alguns meses o crescimento
do crânio não acompanhou o tamanho dentro da normalidade, pois observou-se que o
espaço que mantinha o crânio no tamanho normal estava preenchido por liquido e com
o decorrer dos dias ele diminuía e surgindo a microcefalia. Além disso, há relatos de
mães que não apresentaram nenhum sintoma de Zika mas que com o nascimento do
filho com microcefalia foi identificado que a mãe havia sido infectada pelo vírus.
Conclusão

Inicialmente as crianças foram identificadas com microcefalia e com o decorrer das
observações e estudos percebeu-se que a microcefalia é apenas um dos sinais das
crianças que apresentam Síndrome Congênita pelo Zika vírus, elas também podem
apresentar dilatação no ventrículo (uma área do cérebro cheia de líquido), calcificações
intracranianas, problemas auditivos, graves anomalias oculares, hipotonia e hipertonia.
Isso faz com que essas crianças necessitem de um acompanhamento mais prolongado
para uma melhor qualidade de vida.
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TÍTULO: Prevenção das Infecções Primárias da Corrente sanguínea associada ao
cateter venoso central: medidas adotadas pelos profissionais em unidade de terapia
intensiva
Resumo
As infecções primárias de corrente sanguínea são ocorrências de profundo impacto em
unidades de terapia intensiva, sendo responsáveis por um alto índice de
morbimortalidade. Em vista disso, o presente estudo objetivou a identificação das
medidas de prevenção adotadas pelos profissionais para prevenir as infecções
primárias da corrente sanguínea por cateter venoso central dentro da UTI de um hospital
universitário localizado em Natal-RN. Seguiu-se uma pesquisa quantitativa do tipo
transversal, cuja coleta de dados baseou-se em um questionário estruturado, aplicado
aos profissionais que aceitaram participar da pesquisa e que atendiam aos critérios de
inclusão. Participaram do estudo 25 médicos, 19 enfermeiros e 64 técnicos de
enfermagem, totalizando 108 profissionais que se envolvem diretamente com a inserção
ou manutenção do cateter. A análise dos dados quantitativos foi feita através de análise
estatística descritiva e inferencial. Concluiu-se que o perfil profissional da UTI é
composto majoritariamente de profissionais do sexo feminino na enfermagem, e de
profissionais do sexo masculino na categoria médica. Além disso, a maior parte dos
profissionais são da equipe de enfermagem, atuam no turno noturno, conhece as
medidas de prevenção de infecções de corrente sanguínea e também da higienização
das mãos. A maioria relatou possuir conhecimento acerca dos princípios do bundle e no
geral, se sentem motivados pela gestão do serviço de saúde.

Palavras-chave: Prevenção de infecção. Terapia intensiva. Cateter venoso central.
TITLE: Prevention of central venous catheter-associated bloodstream infections:
measures adopted by professionals in the intensive care unit
Abstract
Primary bloodstream infections are occurrences of profound impact on intensive care
units and are responsible for a high rate of morbidity and mortality. Therefore, this study
aimed to identify the knowledge of prevention measures adopted by professionals to
prevent primary central venous catheter bloodstream infections within the ICU of a
university hospital located in Natal-RN. This was followed by a cross-sectional
quantitative research, whose data collection was based on a structured questionnaire,
applied to professionals who agreed to participate and met the inclusion criteria. 25
doctors, 19 nurses and 64 nursing technicians participated in the study, totaling 108
professionals who are directly involved with the insertion or maintenance of the catheter.
The analysis of quantitative data was made through descriptive and inferential statistical
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analysis. It was concluded that the professional profile of the ICU is mainly composed of
female nursing professionals and male professionals in the medical category. In addition,
most of the professionals are from the nursing staff, working in the night shift, know the
measures to prevent bloodstream infections and also hand hygiene. Most reported
having knowledge about bundle principles and in general, feel motivated by health
service management.

Keywords: Infection prevention. Care unit. central venous catheter.
Introdução
De acordo com o Ministério da Saúde (2010), “a biossegurança compreende o conjunto
de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às
atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida e a saúde
humana”. Desse modo, a segurança do paciente é parte fundamental da biossegurança
nas ações de assistência à saúde, a fim de buscar atingir o propósito de recuperação
da saúde do paciente concomitante a manutenção de sua qualidade de vida.
Dessa forma, as infecções relacionadas à assistência de saúde impactam a qualidade
da assistência e o objetivo de recuperação da saúde do paciente, aumentando a
duração da internação, os custos hospitalares e as chances de letalidade. São definidas
como infecções adquiridas após a admissão do paciente ao serviço de saúde, podendo
se manifestar durante ou após os procedimentos relacionados a assistência e que não
estavam presentes no momento de admissão do paciente (CAVALCANTE et al., 2015).
A cateterização venosa central é uma técnica de inserção de cateter nas veias jugular,
subclávia ou femoral para fluidoterapia em paciente críticos, já que, de acordo com
Santos et al. (2014), o trauma associado às repetidas inserções de um cateter venoso
periférico é minimizado. Além disso, o acesso venoso central é preferível quando há
necessidade da infusão de grandes volumes de fluidos.
Entretanto, o acesso venoso central, por se constituir em um instrumento inserido
através de uma solução de continuidade, porta de entrada para a corrente sanguínea,
pode ser fonte de infecções relacionadas à assistência de saúde (IRAS). Segundo
Oliveira et al. (2016), a utilização do cateter venoso central é tida como um dos principais
fatores para o aparecimento de infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS).
Santos et al. (2014) afirma que as IPCS “estão associadas à elevada taxa de
mortalidade, a um maior tempo de internação e a incrementos nos custos relacionados
à assistência”.
Nesse sentido, é obrigação da equipe de enfermagem que as boas práticas de inserção,
manutenção e retirada do cateter sejam respeitadas. Sabe-se, segundo Santos et al.
(2014), fatores como a não realização adequada das técnicas e o descumprimento das
normativas de proteção à segurança do paciente são determinantes no risco de
desenvolvimento das infecções relacionadas à assistência em saúde.
Nesse seguimento, são instituídas estratégias com o objetivo de minimizar a incidência
e prevalência das infecções da corrente sanguínea por cateter venoso central. Uma
delas é o bundle, criado pelo Institute for Heathcare Improvement (IHI), cujas
intervenções são: higienização das mãos; uso de precaução de barreira máxima;
antissepsia da pele com clorexidina; seleção do melhor local para passagem do CVC e
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revisão diária da necessidade de permanência do CVC, retirando os que não têm mais
necessidade de uso. Além disso, considera-se o sítio preferencial para a passagem do
cateter a veia subclávia, em detrimento da femoral, que deve ser evitada. Após a
inserção, os cuidados com a manutenção seguem em relação à realização de curativos,
higienização das mãos, uso de equipamentos de proteção e respeito à técnica asséptica
(OLIVEIRA, 2016).
O objetivo dessa pesquisa é identificar as medidas adotadas pelos profissionais para
prevenir as infecções primárias da corrente sanguínea em pacientes em uso de cateter
venoso central em uma unidade de terapia intensiva. Para isso, procurou-se atingir os
seguintes objetivos específicos: realizar aplicação de questionários estruturado para os
participantes; e organizar os dados levantados.
Vale ressaltar que o presente artigo resultou de uma dissertação de mestrado
profissional de práticas em saúde e educação, que trata das "PRÁTICAS
ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO NA PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA
CORRENTE SANGUÍNEA" e que foi aprovado em 10 de abril de 2019.

Metodologia

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho segue uma abordagem
quantitativa, do tipo transversal. Essa abordagem é caracterizada por Richardson (1999,
p. 70) pelo emprego de quantificação na coleta e tratamento de informações. Já o estudo
transversal é descrito como aquele em que a exposição ao fator ou causa está presente
ao efeito no mesmo momento ou intervalo de tempo analisado (HOCHMAN, 2005).
A pesquisa foi executada na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário
Onofre Lopes (HUOL), localizado em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte.
O estudo contou com a participação de profissionais que estão envolvidos diretamente
na assistência ao paciente cateterizado; os quais médicos, enfermeiros e técnicos em
enfermagem, nas etapas de inserção e manutenção do cateter.
A coleta de dados foi realizada através de questionário estruturado e contemplou 108
profissionais atuantes nos turnos diurno e noturno, os quais estavam divididos em 25
médicos, 19 enfermeiros e 64 técnicos de enfermagem. O questionário estruturado foi
aplicado de forma presencial, individual e por escrito.
O objetivo da utilização do questionário foi coletar dados objetivos e subjetivos a partir
de perguntas fechadas e abertas acerca da caracterização profissional e conhecimento
a respeito das medidas de manipulação do cateter. Para isso, o questionário abordou
cinco domínios: identificação do participante, percepção e atuação profissional,
autoavaliação na inserção do CVC, conhecimento sobre a manutenção do CVC e
reconhecimento das dificuldades para seguir as práticas seguras.
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A coleta de dados foi iniciada em março de 2018, após aprovação pelo Comitê de Ética
e Pesquisa, tanto da UFRN quanto do HUOL. Foram considerados critérios de inclusão
os seguintes: profissionais que desenvolvam as atividades na UTI; que manuseiem os
CVC; que implantem os CVC; que estejam na escola dos turnos diurno e/ou noturno;
que aceitem a participar da pesquisa mediante assinatura do TCLE.
Os critérios de exclusão foram: profissionais em processo de capacitação e acadêmicos
da graduação de medicina e enfermagem, pois compreende-se que, por não comporem
o quadro oficial de funcionários, não representariam fielmente o perfil da equipe.
Ademais, também foram excluídos profissionais que se encontravam de licença ou
atestado médico durante a coleta de dados.
A análise de dados se deu através de estatística descritiva e inferencial e a base de
dados foi construída no Microsoft Excel 2016. Esses dados foram analisados conforme
frequência absoluta e relativa e organizados em tabelas.

Resultados e Discussões

Participaram 108 profissionais da unidade de terapia intensiva; médicos, enfermeiros e
técnicos em enfermagem, que, em algum momento, possuem contato direto com o
acesso venoso central, seja na inserção ou na manutenção do cateter.
a) Perfil dos profissionais
A maior parte dos participantes da pesquisa pertencem ao sexo feminino, 64
profissionais (59,26%), enquanto que 44 são do sexo masculino (40,74%). A faixa etária
predominante é até 40 anos, compreendendo 76 profissionais (70,37%), ao passo que
32 participantes estão na faixa de acima de 40 anos (29,63%). Sobre o cargo exercido,
64 são técnicos em enfermagem (59,26%), 25 são médicos (23,15%) e 19, enfermeiros
(17,59%). Quanto a distribuição por turno, 61 participantes trabalhavam no turno
noturno, 51 pela manhã e 46 pela tarde.
A caracterização profissional mostra que a porcentagem do sexo feminino na equipe de
enfermagem, ao passo que na categoria médica, a predominância é de profissionais do
sexo masculino. Machado et al. (2015) afirma que “A enfermagem, por tradição e
cultura, sempre contribuiu para essa feminilização da saúde”. E, de fato, dados na
literatura corroboram para que essa assertiva seja considerada historicamente
verdadeira.
A faixa etária varia entre 27 a 60 anos. Por categoria profissional, na enfermagem foi
predominante de profissionais até 40 anos, enquanto que nos médicos, a predominância
foi de profissionais acima de 40 anos.
b) Percepção e atuação profissional
Quanto a percepção e atuação profissional, a maioria dos participantes (98,15%) – 106
participantes, afirmou possuir conhecimento acerca das medidas de prevenção das
infecções da corrente sanguínea pelo cateter venoso central. Além disso, a prevalência
foi de que não receberam da instituição capacitação sobre as medidas de prevenção
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(67 participantes, representando 62,04%), entretanto receberam sobre a higienização
correta das mãos (98 participantes, representando 90,74%).
No que se refere a existência de uma política escrita de orientação do bundle na
instituição, 65 participantes (60,19%) afirmaram que sim; 2 (1,85%) afirmaram que não
e 41 (37,96%) afirmaram que desconhecem a existência. Ainda assim, a maior parte
dos questionados (53,12%) afirma possuir conhecimento dos princípios propostos pelo
bundle, além de que 58,73% afirmou que já trabalharam com esse tipo de metodologia.
Quanto a motivação ao realizar os cuidados seguros, 78 questionados (72,22%)
sentem-se motivados pela gestão do serviço, enquanto que 30 deles (27,78%)
afirmaram não sentir a motivação necessária. Do total de participantes, 54 participantes
(50%) reconhecem que há dificuldades em seguir as medidas por completo.
Acerca do conhecimento das medidas, 100% dos enfermeiros e médicos responderam
que conhecem as medidas de prevenção das infecções de corrente sanguínea por CVC.
Na classe dos técnicos de enfermagem, essa porcentagem diminui para 96,87%. Em
relação a capacitação sobre as medidas de prevenção, os técnicos foram os que mais
receberam capacitação (48,44%), em contraste com a categoria dos médicos (16%).
Das categorias profissionais, os enfermeiros foram os que mais negaram a existência
de uma política escrita de orientação do bundle (73,68%), mesmo que tenham sido a
categoria que mais relataram ter conhecimentos dos princípios de prevenção dos
bundles.
A categoria médica foi a que mais relatou ter trabalhado com esse tipo de metodologia.
Os enfermeiros apresentaram maior motivação pela gestão do serviço a seguirem as
boas práticas (78,95%) e os técnicos de enfermagem foram os que mais relataram a
não dificuldade em seguir por completo as práticas seguras (67,19%).
c) Autoavaliação nas práticas
Na autoavaliação do exercício médico na inserção do cateter, 92% dos profissionais
sempre higienizam a mão, 88% sempre utilizam a correta paramentação, 80% sempre
realizam o preparo adequado do sítio e 56% sempre evitam a punção em veia femoral.
Além disso, 48% sempre fazem a verificação diária da necessidade do uso do
dispositivo.
No questionário referente a manutenção do CVC, 36% dos respondentes da categoria
médica sempre realizam a higienização das mãos antes e após a manipulação e 32%
realizam quase sempre. Ademais, 44% às vezes realizam a limpeza dos conectores
com álcool 70% de 5 a 15 segundos antes da manipulação do cateter. Foi possível
observar ainda que 44% dos médicos desconhece a necessidade da troca adequada
dos equipos a cada 96 horas e 40% realiza a troca do curativo e escolha da cobertura
adequada, além de que 40% realiza a documentação em prontuário da avaliação diária
do sítio de inserção e 64% dos questionados quase sempre realiza a retirada do cateter
quando ele não é mais necessário.
Embora as respostas em relação à inserção tenham sido majoritariamente positivas, as
referentes à manutenção do CVC são preocupantes. As respostas denotam que uma
minoria segue o que a ANVISA preconiza sobre as medidas e, portanto, configuram a
possibilidade de porta de entrada para as infecções de corrente sanguínea.
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Já na categoria da equipe de enfermagem, no que concerne a inserção do cateter;
83,13% sempre higienizam as mãos; 60,24% sempre utilizam a paramentação
completa; 55,42% sempre preparam a pele adequadamente; 49,40% quase sempre
evitam a punção da veia femoral; e 50,60% sempre verificam e registram quanto à
necessidade do dispositivo.
Com relação a manutenção do CVC, 87,95% da equipe de enfermagem (enfermeiros e
técnicos) realiza corretamente a higienização das mãos; 49,40% deles realizam a
limpeza dos conectores mediante fricção alcóolica; 87,95% sempre trocam
adequadamente o equipo a cada 96 horas; 81,93% sempre trocam o curativo e
escolhem a cobertura adequada, 56,63% sempre documentam em prontuário de
avaliação diária do sítio de inserção e 65,06% realizam a retirada quando o cateter não
é mais necessário. Vale ressaltar que na retirada do cateter quando esse não é mais
necessário, 12,05% responderam “nunca”, o que é alarmante, visto que, o risco de
infecção aumenta à medida que o tempo de uso cateter também aumenta.
Foi possível analisar que, no tocante à manutenção do cateter, a predominância foi de
respostas “sempre” e “quase sempre” para a categoria “enfermeiros” e “técnicos de
enfermagem” e representaram uma avaliação mais afirmativa que a categoria médica.
Contudo, durante a inserção do cateter, o percentual de respostas “sempre” ou “quase
sempre” é abaixo do esperado, diferente da categoria médica. Essa discordância mostra
uma diferença de realidade entre as categorias profissionais: enquanto a enfermagem
tem uma maior proporção de respostas positivas no tocante à manutenção do cateter,
os médicos possuem respostas mais satisfatórias em relação à inserção do cateter.
Para a inserção, a ANVISA (2010) indica a utilização da higienização das mãos com
sabonete antisséptico (gluconato de clorexidina 2% ou PVPI 10%) ou solução alcóolica,
a utilização da máxima barreira – gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas
estéreis, campo estéril ampliado e óculos de proteção, e para aqueles que foram
inseridos em situações emergenciais, a troca deve ser realizada seguindo as medidas
em até 48 horas. O sítio deve ser preparado com clorexidina alcoólica 0,5% a 2%. A
veia femoral deve ser sempre evitada, devido à dificuldade de manter o local de inserção
estéril.
A higienização das mãos durante a inserção do CVC foi a prática com maior percentual
de adesão: 92% em médicos e 83,13% na equipe de enfermagem. Essa é uma das
medidas de prevenção mais eficazes contra infecções relacionadas à assistência de
saúde, em virtude da sua simplicidade de realização e eficácia. Entretanto, na
manutenção do CVC, foi possível observar uma menor taxa de adesão: 36% em
médicos e 87,95% na equipe de enfermagem. Esse é um cenário alarmante, visto que
a não higienização das mãos pode abrir possibilidade para a colonização intraluminal
do hub do cateter e esse biofilme pode ganhar a corrente sanguínea durante o período
de internação.

Conclusão
Dada a importância e magnitude que infecções assumem dentro das unidades de
terapia intensiva e a persistência das infecções primárias de corrente sanguínea como
agravo em pacientes internados, essa pesquisa teve o objetivo de identificar as medidas
de prevenção adotadas pelos profissionais para prevenir as infecções primárias da
corrente sanguínea em pacientes em uso de cateter venoso central.
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A metodologia adotada permitiu a organização e quantificação do grau de conhecimento
e envolvimento dos profissionais que trabalham com a inserção e manutenção do
cateter venoso central. A partir desses dados, é possível avaliar quais aspectos do
processo de trabalho dos profissionais na unidade de terapia intensiva devem ser
melhorados a fim de se alcançar o objetivo de prevenir as infecções primárias de
corrente sanguínea.
Concluiu-se que o perfil profissional da UTI do hospital universitário estudado é
composto majoritariamente de profissionais do sexo feminino na enfermagem, e de
profissionais do sexo masculino na categoria médica. Além disso, a maior parte dos
profissionais são da equipe de enfermagem, atuam no turno noturno, conhece as
medidas de prevenção de infecções de corrente sanguínea e também da higienização
das mãos. A maioria relatou possuir conhecimento acerca dos princípios do bundle e no
geral, se sentem motivados pela gestão do serviço de saúde.
O objetivo do estudo foi alcançado, pois foi realizável a identificação das medidas
adotadas pelos profissionais, bem como o grau de envolvimento da equipe com a
realização das boas práticas recomendadas. No geral, a percepção sobre a equipe foi
positiva, embora seja possível sugerir ações a fim de melhorar a realidade estudada.
É concebível a proposição de campanhas de estimulação a adesão de higienização das
mãos, conforme os cinco momentos propostos pela ANVISA: antes do contato com o
paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco a exposição a
fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas
ao paciente. Além disso, sugere-se um programa de educação continuada com todos
os pertencentes a equipe, afinal, a existência de uma equipe treinada para a inserção e
manutenção do cateter é uma das medidas de prevenção recomendada pela ANVISA.
Portanto, esse estudo esperou ser ferramenta para a mudança de posição da gestão do
serviço e da equipe profissional, com a finalidade de progredir na segurança do paciente
e diminuir as taxas de infecções primárias de corrente sanguínea.
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Tabela 1. Perfil dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva que manuseiam o
cateter venoso central. Natal/RN, 2019.

Tabela 2. Caracterização do cargo exercido quanto ao sexo e faixa etária. Natal/RN,
2019.
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Tabela 3. Percepção e atuação profissional referentes à infecção primária da corrente
sanguínea associada ao cateter venoso central. Natal/RN, 2018.

CIÊNCIAS DA VIDA

192

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Tabela 4. Autoavaliação dos médicos quanto à inserção do cateter. Natal/RN, 2019.
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Tabela 5. Conhecimento dos médicos sobre manutenção do cateter venoso central.
Natal/RN, 2019.

Tabela 6. Conhecimento da equipe de enfermagem sobre inserção do cateter. Natal/RN,
2019.
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Tabela 7. Autoavaliação da enfermagem quanto à manutenção do cateter. Natal/RN,
2019.
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TÍTULO: ÚLCERAS VENOSAS: CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PESSOAS
ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Resumo
Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, desenvolvido em salas de
curativos de cinco unidades básicas de saúde entre os meses de janeiro a março de
2019. A população foi composta por todas as pessoas atendidas nas referidas unidade
e que fossem acometidas por úlceras venosas e que concordaram em participar do
estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido No
período do estudo foram atendidos 41 pacientes com feridas crônicas, desses 25 (61%)
apresentavam úlcera venosa. Os dados sociodemográficos, a maior parte dos pacientes
era do sexo feminino (60,0%), com média das idades de 65,7 anos, idade mínima de 41
e máxima de 79, possuía ensino fundamental (56,0%), raça parda (56,0%), religião
católica (64,0%), estado civil casado (40,0%) e com renda familiar de 1 a 3 salários
mínimo (88,0%). Com relação as características das úlceras, observou-se que o tecido
subcutâneo era o mais comprometido (85,7%). A maioria das pessoas relataram dor na
ferida (69,1%),seja de intensidade leve (16,7%), moderada (16,7%) ou intensa (35,7%),
a cor predominante do leito da ferida era rósea (90,5%) e amarela (85,7%). A úlcera
venosa é uma lesão de difícil cicatrização, e por isso se torna um desafio para a saúde
pública. O conhecimento sociodemográfico, clínico e psicossocial do paciente é
fundamental para a prática da assistência ao portador da úlcera crônica.

Palavras-chave: Úlceras venosas - assistência - ferida crônica- enfermagem
TITLE: VENOUS ULCERS: CHARACTERIZATION AND TREATMENT OF PEOPLE
CARED IN A BASIC HEALTH UNIT
Abstract

This is a quantitative, descriptive and prospective study, developed in dressing rooms of
five basic health units between January and March 2019. The population consisted of all
the people treated at the referred unit and who were affected by ulcers. venous patients
who agreed to participate in the study by signing the Informed Consent Form. During the
study period, 41 patients with chronic wounds were treated, of which 25 (61%) had
venous ulcers. Sociodemographic data, most patients were female (60.0%), with a mean
age of 65.7 years, minimum age 41 and maximum 79, had elementary school (56.0%),
race mixed race (56.0%), Catholic religion (64.0%), married marital status (40.0%) and
family income of 1 to 3 minimum wages (88.0%). Regarding the characteristics of ulcers,
it was observed that subcutaneous tissue was the most affected (85.7%). Most people
reported wound pain (69.1%), either mild (16.7%), moderate (16.7%) or severe (35.7%),
the predominant color of the wound bed was pink (90.5%) and yellow (85.7%). Venous
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ulcer is a difficult-to-heal lesion and therefore becomes a public health challenge. The
sociodemographic, clinical and psychosocial knowledge of the patient is fundamental for
the practice of assistance to the chronic ulcer carrier.

Keywords: Venous ulcers - assistance - chronic wound - nursing
Introdução
As úlceras venosas são causadas pela dificuldade de oxigenação tecidual decorrente
da incompetência das válvulas do sistema venoso superficial e/ou profundo. Podem
ocorrer devido à obstrução do retorno venoso ou refluxo do sangue venoso,
ocasionando hipertensão venosa que leva ao edema e lipodermatoesclerose (BARROS,
2016).
Geralmente, a úlcera venosa se apresenta como uma ferida de forma irregular,
superficial no início, mas podendo se tornar profunda, com bordas bem definidas e
comumente com exsudato amarelado. A região predominante deste tipo de úlcera é a
porção distal dos membros inferiores, mas principalmente, na região do maléolo medial.
A pele em torno da úlcera pode ser púrpura e hiperpigmentada (dermatite ocre), pelo
extravasamento de hemácias na derme e depósito de hemossiderina no interior dos
macrófagos (OLIVEIRA, 2012).
A partir do diagnóstico do tipo de lesão, a equipe de enfermagem deve realizar os
cuidados cujos objetivos são de proporcionar condições que minimizem o tempo de
cicatrização da ferida, reduzem os riscos de infecções, prevenção de recidivas,
garantam a segurança e conforto do paciente, dentre outros. Cabe ao professor orientar
ao discente a estabelecer comunicação terapêutica com o paciente visando à
valorização das queixas apresentadas e o respeito à particularidade de cada indivíduo.
Vale ressaltar a importância de uma comunicação que seja adequada à linguagem do
paciente, para que o mesmo possa compreender as informações que lhes são
transmitidas e, assim, comprometer-se com sua saúde possibilitando o cumprimento
das ações que lhes são delegadas a fim de garantir o sucesso do tratamento. O
tratamento oferecido ao portador de úlcera venosa consiste na realização do curativo,
terapia compressiva, prescrição de dieta que favoreça a cicatrização, orientações
quanto à importância de repouso e do uso de meias de compressão após a cura da
ferida.
Com respaldo nessas considerações, objetiva-se descrever as características
sociodemográficas e clínicas das pessoas acometidas por úlceras venosas.

Metodologia

Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, desenvolvido em salas de
curativos de cinco unidades básicas de saúde entre os meses de janeiro a março de
2019.
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A população foi composta por todas as pessoas atendidas nas referidas unidade e que
fossem acometidas por úlceras venosas e que concordaram em participar do estudo
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme
Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). (BRASIL, 2012).
O instrumento de coleta de dados utilizado constou de duas partes: a primeira se refere
aos dados sociodemográficos e clínicos e a segunda menciona a ferida apresentada,
quanto tamanho, localização e evolução. Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo
Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 03985919.0.0000.5537, o instrumento foi
aplicado em todos os pacientes com úlceras venosas nas unidades de estudo.
A análise foi realizada inicialmente com a leitura atenta dos instrumentos contendo os
dados coletados, os quais foram tabulados e representados quantitativamente pela
frequência absoluta e relativa por meio de tabelas, objetivando fornecer ao leitor dados
da situação real do tema pesquisado. Para tanto, foi utilizado os softwares SPSS 20.0
e o Microsoft-Excel.

Resultados e Discussões

No período do estudo foram atendidos 41 pacientes com feridas crônicas, desses 25
(61%) apresentavam úlcera venosa.
Gráfico 1 – Classificação das úlceras de pessoas atendidas em unidades básicas de
saúde. Natal/RN, 2019.
Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica de pessoas com úlcera venosas atendidas
em unidades básicas de saúde. Natal/RN, 2019.
Dados sociodemográficos n %
Sexo Feminino 15 60,0 Masculino 10 40,0
Escolaridade Não alfabetizado 4 16,0 Ensino fundamental 14 56,0 Ensino médio 7 28,0
Raça Pardo 14 56,0 Branco 11 44,0
Religião Católico 16 64,0 Evangélico 7 28,0 Outras 2 8,0
Estado Civil Casado 10 40,0 Solteiro 5 20,0 Viúvo 4 16,0 Divorciado 3 12,0 União estável
3 12,0
Renda Familiar De 1 a 3 SM 22 88,0 Acima de 3 SM 3 12,0
Uso de cigarro Não 12 48,0 Sim 2 8,0 Fumou, mas não fuma mais 11 44,0
Ingestão de bebida alcóolica Não 9 36,0 Sim 3 12 Bebeu, mas não bebe mais 13 52
Atividade Física Não 24 96,0 Sim 1 4,0
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Quanto aos dados sociodemográficos, a maior parte dos pacientes era do sexo feminino
(60,0%), com média das idades de 65,7 anos, idade mínima de 41 e máxima de 79,
possuía ensino fundamental (56,0%), raça parda (56,0%), religião católica (64,0%),
estado civil casado (40,0%) e com renda familiar de 1 a 3 salários mínimo (88,0%).
Em relação aos hábitos pessoais, não faziam uso de cigarro (48,0%), no entanto,
percentual significativo já havia fumado, mas não fumavam mais (44.0%). A maioria já
havia bebido, mas não bebia mais (56,0%) e não faziam atividade física (96,0%).
Tabela 2 – Caracterização das úlceras venosas de pessoas com úlcera venosas
atendidas em unidades básicas de saúde. Natal/RN, 2019.
Características da ferida n %
Comprometimento tecidual Derme 6 14,3 Tecido subcutâneo 36 85,7
Característica da dor Ausente 13 30,9 Leve 7 16,7 Moderada 7 16,7 Intensa 15 35,7
Cor do leito* Rósea 38 90,5 Amarela 36 85,7 Cinza 2 4,8 Preto/necrose 3 7,1
Odor da ferida Ausente 24 57,1 Discreto 9 21,4 Moderado 8 19,0 Intenso 1 2,4
Volume de exsudato Ausente 1 2,4 Pouco 7 16,7 Moderado 25 59,5 Muito 9 21,4
Pele perilesional* Hiperpigmentada 30 71,4 Descamada 14 33,3 Vermelho 12 28,6
Endurecida 11 26,2 Edemaciada 9 21,4 Normal 6 14,3 Cianótica 2 4,8
Borda* Aderida 34 80,9 Epitelizada 26 61,9 Esbranquiçada 15 35,7 Hiperqueratosa 13
30,9 Hiperemiada 4 9,5
* As úlceras apresentavam mais de uma dessas características
Dos 25 pacientes avaliados, 13 (52,0%) tinham somente uma úlcera, oito (32,0%)
tinham duas úlceras, três (12,0%) tinham três úlceras e um (4,0%) tinha quatro úlceras,
totalizando 42 úlceras venosas.
Com relação as características das úlceras, observou-se que o tecido subcutâneo era o
mais comprometido (85,7%). A maioria das pessoas relataram dor na ferida (69,1%),
seja de intensidade leve (16,7%), moderada (16,7%) ou intensa (35,7%), a cor
predominante do leito da ferida era rósea (90,5%) e amarela (85,7%), o odor da ferida
era ausente (57,1%), com volume de exsudato moderado (59,5%), pele perilesional
hiperpigmentada (71,4%) e descamada (33,3%), com prevalência de bordas aderidas
(80,9%) e epitelizada (61,9%).
Discussão
Com relação a idade dos pacientes, os dados do presente estudo estão de acordo com
estudos desenvolvidos na temática abordada, no qual mostram que os idosos
constituem uma população comumente portadora de úlcera venosa crônica. Além das
condições fisiológicas do envelhecimento, existe a tendência ao aumento de depósitos
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de gordura e alteração no calibre dos vasos, dificultando o retorno sanguíneo (SILVA,
2011).
Sobre o sexo dos pacientes pesquisados, os resultados encontrados se assemelham
com outros estudos, que mostram a predominância do sexo feminino acometidas por
úlceras de origem vascular, podendo estar associada ao fato de que normalmente as
mulheres procuram mais os serviços de saúde (SILVA, 2011).
Quando é observada a idade avançada, a baixa escolaridade, a baixa renda familiar e
o sedentarismo existe uma relação significativa com a piora no quadro evolutivo da
lesão, pois a não compreensão da doença e do autocuidado dificultam e retardam o
processo de cicatrização (BENEVIDES et al, 2012).
No tocante à classificação clínica, relacionada a perda tecidual, predominou o
comprometimento subcutâneo. Isso implica na cicatrização, pois a perda tecidual
influencia tanto no tipo de úlcera, como também na fase do processo de cicatrização.
As úlceras mais superficiais, com perda de derme e epiderme, são feridas com melhor
evolução cicatricial (BENEVIDES et al, 2012).
A maioria das úlceras observadas apresentaram exsudato moderado e dor moderada e
intensa. O exsudato excessivo favorece ao crescimento bacteriano, podendo ser um
indicativo de infecção. A maior parte das úlceras avaliadas não apresentaram tecido
necrótico. Esses dados são de importante relevância, visto que tanto a presença de
infecção e necrose tecidual também interferem no processo de cicatrização.

Conclusão

Ao final da pesquisa, foi possível conhecer as características sociodemográficas e
clínicas dos pacientes portadores de úlceras venosas atendidos em unidades básicas
de saúde. Os resultados evidenciaram que os pacientes tinham uma média de idade de
65,7 anos, eram sexo feminino, com renda de um a três salários mínimo.
A úlcera venosa é uma lesão de difícil cicatrização, e por isso se torna um desafio para
a saúde pública. O conhecimento sociodemográfico, clínico e psicossocial do paciente
é fundamental para a prática da assistência ao portador da úlcera crônica. A avaliação
completa da ferida influenciará no planejamento do manejo adequado para cada
paciente
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Resumo
Ferida é qualquer lesão que provoque a descontinuidade do tecido corpóreo, impedindo
suas funções básicas, podendo ser intencional (cirúrgica) ou acidental. Após a ruptura
da pele, fenômenos bioquímicos são estimulados com o objetivo de reconstituir sua a
integridade. Esta pesquisa teve por objetivo caracterizar as feridas crônicas de pessoas
atendidas em unidade básica de saúde. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo
e prospectivo. O estudo foi realizado em salas de curativos de cinco Unidade Básica de
Saúde. A população constou de 41 pacientes com feridas crônicas que realizavam os
curativos nas referidas unidades. Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento
elaborado e pré-testado em um grupo de pesquisa da UFRN. Na análise dos dados
foram utilizados os programas Microsoft Excel 2016 e o SPSS 20.0. Dos 41 pacientes
avaliados, observou-se a presença de 71 feridas crônicas. A maior parte dos pacientes
era do sexo masculino (53,6%), com uma média das idades de 64,4 anos, idade mínima
de 41 anos e máxima de 82 anos. Com relação aos tipos de feridas, observou-se que
as úlceras venosas (60,9%) eram prevalentes. A maioria das feridas (75,6%) tinha
comprometimento tecidual subcutâneo, com leitos na coloração rósea e amarelada
(82,9%), com volume do exsudato pequeno/moderado (73,1%), de aspecto seroso
(80%) e presença de dor (56,0%). As bordas apresentavam-se aderidas (100%) e
epitelizadas (58,5%), com área perilesional hiperpigmentada (51,2%) e descamada
(34,1%).
Palavras-chave: Caracterização; Feridas; Úlcera; Enfermagem.
TITLE: CHARACTERIZATION OF CHRONIC WOUNDS OF PEOPLE CARED IN
PRIMARY HEALTH UNITS
Abstract
Wound is any injury that causes the discontinuity of body tissue, impeding its basic
functions and can be intentional (surgical) or accidental. After the rupture of the skin,
biochemical phenomena are stimulated in order to reconstitute its integrity. This research
aimed to characterize the chronic wounds of people treated at a basic health unit. This
is a quantitative, descriptive and prospective study. The study was conducted in dressing
rooms of five Basic Health Units. The population consisted of 41 patients with chronic
wounds who performed dressings in the referred units. For data collection, an instrument
designed and pretested in a group from UFRN was used. For data analysis, Microsoft
Excel 2016 and SPSS 20.0 were used. Of the 41 patients evaluated, 71 chronic wounds
were present. Most patients were male (53.6%), with a mean age of 64.4 years, a
minimum age of 41 years and a maximum of 82 years. Regarding the types of wounds,
it was observed that venous ulcers (60.9%) were prevalent. Most wounds (75.6%) had
subcutaneous tissue involvement, with pink and yellowish-colored beds (82.9%), with
small / moderate exudate volume (73.1%), serous-looking (80%). and presence of pain
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(56.0%). The borders were adhered (100%) and epithelized (58.5%), with
hyperpigmented perilesional area (51.2%) and peeling (34.1%).
Keywords: Characterization; Wounds; Ulcer; Nursing.
Introdução
Ferida é qualquer lesão que provoque a descontinuidade do tecido corpóreo, impedindo
suas funções básicas, podendo ser intencional (cirúrgica) ou acidental. Após a ruptura
da pele, fenômenos bioquímicos são estimulados com o objetivo de reconstituir sua a
integridade. Vários fatores podem influenciar negativamente na cicatrização, dentre
eles, destacam-se isquemia, infecção, técnica de curativos, corpo estranho, edema ou
pressão
tecidual
elevada
(SANTOS,
et
al.,
2014).
Algumas lesões ocorrem de forma súbita e são denominadas de feridas agudas,
podendo ser intencionais ou traumáticas. As intencionais são as cirúrgicas, que
geralmente cicatrizam por primeira intenção e as traumáticas são as que ocorrem de
modo acidental e sua cicatrização depende de vários fatores, como: a causa, tipo de
contaminação
e
início
da
assistência
(GEOVANINI,
2014).
As lesões crônicas são aquelas que possuem vários fatores associados e geralmente
estão ligadas a doenças de base. A idade, carência nutricional, assistência à saúde,
entre outros fatores colaboram para cronicidade (GEOVANINI, 2014).
No Brasil, as feridas atingem os indivíduos independente da sua caracterização
demográfica, tais como sexo, idade ou etnia. Além disso, a ferida crônica é considerada
um problema de saúde pública, devido ao impacto socioeconômico que contribui para
onerar os cofres públicos com tratamento ambulatorial prolongado, pagamento de
benefícios por longo período de tempo e muitas vezes aposentadoria precoce, gerando
também um enorme impacto na qualidade de vida da pessoa acometida (BARROS et
al.,
2016).
(CHAVAGLIA
et
al.,
2015).
As feridas crônicas dos membros inferiores ocorrem devido a destruição da epiderme
podendo atingir a derme, além de tecidos vizinhos, estando elas associadas a vários
fatores. Mesmo que a terapêutica estabelecida seja apropriada, sua cicatrização é
superior
a
6
semanas
(CHAVAGLIA
et
al.,
2015).
Quanto às feridas do pé diabético, sobressaem-se dentre as lesões crônicas dos
membros inferiores e atinge cerca de 15% dos indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2.
São responsáveis por acometer a derme, e podem ascender tecido muscular e
estruturas ósseas, sendo elas responsáveis por cerca de 85% das amputações quando
associadas a duas ou mais condições de risco (CHAVAGLIA et al., 2015).
Na época atual, observa-se que parte da assistência prestada aos portadores de feridas
crônicas vem sendo fornecida por pessoas sem formação na área, como por exemplo,
familiares. Dessa forma, destaca-se a importância de uma sistematização do cuidado
de forma integral e resolutiva, sendo essa assistência buscada principalmente na
atenção básica, principal porta de entrada, por meio da Estratégia Saúde da Família
(ESF), onde os profissionais de saúde devem conhecer o público alvo com relação as
condições socioeconômicas, ocupação, fatores de risco, fatores que prejudiquem o
tratamento e hábitos de vida, para que assim, possa ser estabelecido o tratamento mais
adequado
a
cada
paciente
(BARROS
et
al.,
2016).
Porém, ainda há o predomínio do modelo biomédico, uma vez que a assistência ocorre
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de forma deficitária devido a precariedade de infraestrutura das unidades básicas de
saúde (UBS), falta de materiais e profissionais capacitados para esse tipo de assistência
e erros na referenciação dos serviços de saúde (BARROS et al., 2016).
O presente estudo tem por objetivo caracterizar as feridas crônicas de pessoas
atendidas em unidade básica de saúde. Nessa perspectiva, este estudo justifica-se
diante da necessidade de conhecer as características das feridas crônicas e assim
aplicar o tratamento de forma adequada. Para garantir o cuidado efetivo, necessita-se
orientar, educar a equipe de saúde para monitorar o progresso da cicatrização, avaliar
a efetividade das intervenções realizadas e o tratamento utilizado, sendo também
importante motivar o paciente para a realização do autocuidado.
Metodologia
Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, desenvolvido em salas de
curativos de cinco Unidade Básica de Saúde (UBS) entre os meses de janeiro a março
de 2019.
A população do estudo foi composta por todas as pessoas atendidas nas Unidades
Básica de Saúde, que estavam acometidas por úlcera crônicas, e que concordaram em
participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012).
Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento elaborado pelos pesquisadores,
que se estruturou em duas partes: a primeira parte tratou dos dados sociodemográficos
e clínicos, a segunda parte se relaciona a classificação da ferida, quanto ao tamanho,
localização e evolução.
O mesmo, antes da realização da coleta de dados, foi submetido a um pré-teste no
grupo de pesquisa Saúde e Sociedade da Escola de Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (ESUFRN), com a finalidade de avaliar a sua aplicabilidade, no
que diz respeito a validade, fidedignidade e confiabilidade do mesmo.
A análise dos dados foi realizada inicialmente com a leitura atenta dos instrumentos
contendo os dados coletados, os quais foram tabulados e representados
quantitativamente pela frequência absoluta e relativa através de tabelas, objetivando
fornecer ao pesquisador dados da situação real do tema pesquisado. No processo da
análise estatística foram utilizados os programas Microsoft Excel 2016 e o SPSS 20.0.
Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto foi submetido à
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN, sob o Nº 3.176.960,
seguindo as normas de pesquisas com seres humanos, de acordo com a Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. No momento da realização da coleta foi
utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando os
participantes sobre o seu anonimato, o sigilo dos dados e guarda do material coletado
sob a responsabilidade do coordenador da pesquisa.

Resultados e Discussões
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Foram avaliadas as feridas de 41 pacientes. A maior parte dos pacientes era do sexo
masculino (53,6%), com uma média das idades de 64,4 anos, idade mínima de 41 anos
e máxima de 82 anos.
Cada paciente tinha de uma a sete feridas, totalizando 71 feridas avaliadas durante o
processo de coleta. Destas, 53,6% eram recidivantes, ou seja, que sofreu o processo
de cicatrização, e por algum motivo intencional ou acidental, provocou novamente a
descontinuidade do tecido. A frequente recidiva identificada nesta pesquisa é um
fenômeno comumente encontrado na literatura (FINLAYSON et al., 2009; ABBADE et
al., 2011).
Quanto ao tipo de ferida, a maioria dos participantes apresentavam úlcera venosa
(60,9%) seguida do pé diabético (17,0%). Quanto aos outros tipos, estavam presentes
a úlcera neurotrófica (7,3%), ulceras traumáticas (7,3%), lesão por pressão (4,9) e úlcera
arterial (2,4%), como podemos observar no gráfico 1.
No que diz respeito ao comprometimento tecidual das feridas, observou-se que 75,6%
das feridas tinham comprometimento tecidual subcutâneo, e 19,51% só apresentava
comprometimento tecidual até a derme. Considerando as duas lesões por pressão, uma
apresentava lesão local da pele, abrangendo o tecido subcutâneo, e a outra,
apresentava bolha/lesão de pequena espessura, com comprometimento tecidual até a
derme.
Sobre a percepção da dor que os participantes apresentavam em relação a sua ferida,
a maior parte (56,0%) referiu que a ferida lhe causava algum grau de dor, seja leve
(19,5%), moderada (19,5%) ou intensa (17,0%). Percentual significante (41,4%) não
relatava queixas álgicas, dados observados no gráfico 2.
A partir do Grafico 2, é possível observar que mais da metade dos participantes da
pesquisa referiram sentir dor (56,0%). A questão da dor pode estar associada a
presença de edema, isquemia, inflamação, infecção ou aderência de coberturas no leito
das feridas (AZOUBEL et. al., 2010).
Observou-se que a maior parte das lesões apresentava exsudato com aspecto seroso
(80,0%) e odor ausente (65,8%) (Tabela 1).
A maioria das feridas apresentou bordas aderidas e epitelizadas (Tabela 2). A pele
perilesional apresentava-se hiperpigmentada e descamada. O predomínio de bordas
aderidas ao leito também foi identificado em outro estudo (SAMPAIO,2007). 9% dos
pacientes avaliados apresentaram a pele perilesional cianótica, tendo como causa a
insuficiência venosa.
No que diz respeito ao volume do exsudato das feridas, 46,3% apresentaram exsudato
moderado, 26,8% pouco e 12,2% muito. 14,7% das feridas apresentaram exsudato
ausente. Os achados desta pesquisa corroboram com achado de outros estudos, que
identificaram exsudato em pequena/moderada quantidade em aproximadamente 40,0%
das feridas, e de aspecto seroso em aproximadamente 70,0% (NUNES, 2006;
SAMPAIO, 2007; BUDÓ, 2015).
Ao tratar-se do exsudato, a avaliação deste sinal se faz importante por o mesmo
interferir negativamente no processo de cicatrização da lesão, sendo necessário
investigar os motivos da presença e mudanças de suas características.
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Em relação a cor do leito da ferida, 82,9% apresentaram a cor rósea e amarela. 4,9%
apresentaram a cor cinza, e 12,2% preto, caracterizando necrose dos tecidos da ferida.
A cor cinza pode está relacionada com processos infecciosos.

Conclusão
Esta pesquisa permitiu identificar que as úlceras venosas são as feridas predominantes
dos pacientes que são atendidos nas salas de curativos, com faixa etária entre 41 e 82
anos, com média das idades de 64,4 anos, atingindo mais o sexo masculino. Observouse que a mais da metade das feridas avaliadas nesse estudo eram redicivantes,
fenômeno este que é comumente encontrado na literatura.
As feridas evidenciaram leitos na coloração rósea e amarelada, com volume do
exsudato pequena/moderada, de aspecto seroso e odor ausente, corroborando com
alguns achados na literatura. As bordas apresentavam-se aderidas, epitelizadas e
hiperqueratosas, em sua grande maioria, com a área perilesional hiperpigmentada e
descamada. Verificou-se também que aproximadamente 76% das feridas tinha
comprometimento tecidual subcutâneo.
Nesse sentido, o conhecimento das características das feridas crônicas dos pacientes
pode possibilitar o planejamento do cuidado no que tange ao tratamento da ferida, em
especial ao cuidado de pessoas com úlcera venosa. O profissional, ou a equipe
multiprofissional, ao estabelecer um plano de cuidados à pessoa com ferida crônica,
tem como objetivos proporcionar condições que minimizem o tempo de cicatrização da
ferida, a dor, os riscos de infecções e a prevenção de recidivas.
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Anexos

Gráfico 1 – Caracterização das feridas dos pacientes do estudo. Natal RN, Brasil, 2019
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Gráfico 2 – Percepção da dor dos pacientes do estudo. Natal RN, Brasil, 2019

Tabela 1 – Distribuição das feridas segundo característica do exsudato. Natal RN, Brasil,
2019

CIÊNCIAS DA VIDA

208

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

Tabela 2 – Distribuição das feridas segundo características das bordas e pele
perilesional. Natal RN, Brasil, 2019.
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Resumo

Objetivo: descrever características clinicas, sociodemográficas e epidemiológicas das
pessoas com feridas crônicas tratadas em unidade básica de saúde. Método: estudo
quantitativo, descrito e prospectivo, realizado em cinco unidades básicas de saúde do
nordeste. A amostra foi composta por 41 pacientes portadores de feridas crônicas que
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, entre março e maio de 2019.
Os dados foram coletados com base no protocolo de feridas da Secretaria Municipal de
Saúde de Natal/RN e avaliados no software Microsoft Excel e SPSS, versão 20.
Resultados: faixa etária entre 41 a 82 anos, com média de 64,4 anos, sexo feminino
(53,7%), ensino fundamental (53,7%), pardos (53,7%), católicos (63,4%), casados
(36,6%), renda familiar de 1 a 3 salário mínimos (82,9%). Destacou-se a úlcera venosa
(61,0%), localização de maior incidência das feridas nos membros inferiores (97,6%),
39,0% detinha feridas há menos de 1 ano, 56,1% dos pacientes trocam o curativo de
um a três dias por semana, 42,5% afirmaram não sentir dor na lesão, 46,3% possuíam
uma quantidade moderada de exsudato e 65,9% não apresentavam odor. Conclusão:
destaca-se a importância dos profissionais da atenção básica trabalharem de forma
educativa com esses pacientes, objetivando torna-los ativos e cooperativos com seu
tratamento. Além disso, ressalta-se a importância de políticas públicas, uma vez que o
tratamento desses pacientes é oneroso para a saúde pública.

Palavras-chave: Ferimentos e Lesões; Centros de Saúde; Cuidados de Enfermagem.
TITLE:

CLINICAL,

SOCIODEMOGRAPHICAL

AND

EPIDEMIOLOGICAL

CHARACTERISTICS OF PERSONS WITH CHRONIC WOUNDS HANDLED IN THE
BASIC HEALTH UNIT
Abstract

Objective: To describe the clinical, sociodemographic and epidemiological
characteristics of people with chronic wounds treated at a basic health unit. Method:
Quantitative, described and prospective study conducted in five basic health units in the
northeast. The sample consisted of 41 patients with chronic wounds who signed an
informed consent form between March and May 2019. Data were collected based on the
wound protocol of the Municipal Health Secretariat of Natal / RN and evaluated in the
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study. Microsoft Excel and SPSS software, version 20. Results: Age range 41-82 years,
with a mean age of 64.4, female (53.7%), elementary school (53.7%), brown (53.7 %),
Catholics (63.4%), married (36.6%), family income of 1 to 3 minimum wages (82.9%).
Venous ulcer (61.0%) stood out, the location of the highest incidence of lower limb
wounds (97.6%), 39.0% had wounds less than 1 year ago, 56.1% of the patients
changed the dressing. From one to three days a week, 42.5% said they did not feel pain
in the lesion, 46.3% had a moderate amount of exudate and 65.9% had no odor.
Conclusion: The importance of primary care professionals to work in an educative
manner with these patients is emphasized, aiming to make them active and cooperative
with their treatment. In addition, the importance of public policies is emphasized, since
the treatment of these patients is costly for public health.

Keywords: Wounds and Injuries; Health Centers; Nursing Care.
Introdução
As feridas atingem os indivíduos independente da sua caracterização demográfica, tais
como sexo, idade ou etnia. A ferida crônica é considerada um problema de saúde
pública, devido ao impacto socioeconômico que contribui para onerar os cofres públicos
com tratamento ambulatorial prolongado, pagamento de benefício por longo período de
tempo e muitas vezes aposentadoria precoce, gerando também um enorme impacto na
qualidade de vida da pessoa acometida (LEAL et al. 2017); (CHAVAGLIA et al., 2015).
Esse tipo de ferida possui vários fatores associados e geralmente estão ligadas a
doenças de base. Além disso, idade, carência nutricional, assistência à saúde, entre
outros fatores colaboram para sua cronicidade (GEOVANINI, 2014). Dentre as feridas
crônicas, as úlceras venosas ganham destaque devido sua representatividade de
75,0%, além disso, atinge cerca de 1% da população mundial (JUNIOR et al., 2015).
Na atualidade, é observado que parte da assistência prestada aos portadores de feridas
crônicas vem sendo fornecida por pessoas sem formação na área, como por exemplo,
familiares. Dessa forma, destaca-se a importância de uma sistematização do cuidado
de forma integral e resolutiva, sendo essa assistência buscada principalmente na
atenção básica, principal portada de entrada, por meio da Estratégia Saúde da Família
(ESF), onde os profissionais de saúde devem conhecer o público alvo com relação as
condições socioeconômicas, ocupação, fatores de risco, fatores que prejudiquem o
tratamento e hábitos de vida, para que assim, possa ser estabelecido o tratamento mais
adequado a cada paciente (BARROS et al., 2016).
Posto isto, o presente estudo tem como objetivo descrever características clinicas,
sociodemográficas e epidemiológicas das pessoas com feridas crônicas tratadas em
unidade básica de saúde.

Metodologia

Trata-se de um estudo quantitativo, descrito e prospectivo. A pesquisa ocorreu em cinco
unidades básicas de saúde do nordeste.
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A amostra selecionada foi composta por pacientes portadores de feridas crônicas que
eram atendidos pelas referidas unidades de saúde, na sala de curativo ou em domicilio,
com idade superior a 18 anos, após assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. O período da coleta ocorreu entre os meses de março a maio de 2019,
resultando em uma amostra final de 41 pacientes.
O instrumento de coleta de dados tem como base o protocolo de feridas da Secretaria
Municipal de Saúde de Natal/RN. Composto por duas partes, a primeira aborda a
caracterização dos dados sociodemográficos da pessoa acometida por feridas e a
segunda refere-se à caracterização da ferida.
Os dados foram organizados em banco de dados eletrônicos por meio de planilhas do
software Microsoft Excel 2010, representados quantitativamente pela frequência
absoluta e relativa a partir do SPSS, versão 20, por fim, foram apresentados em tabelas
e gráficos para melhor compreensão.
O estudo está em concordância com os princípios éticos da resolução n° 466/2012, do
Conselho Nacional de Saúde e teve sua aprovação validada pelo protocolo do registro
do Comitê de ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, n°
3.176.960, CAEE: 03985918.0.0000.5537.

Resultados e Discussões

O estudo contou com a participação de 41 pacientes, na faixa etária entre 41 a 82 anos,
com média de 64,4 anos. De acordo com os dados sociodemográficos a predominância
foi: sexo feminino (53,7%), ensino fundamental (53,7%), pardos (53,7%), católicos
(63,4%), casados (36,6%), renda familiar de 1 a 3 salário mínimos (82,9%).
As informações citadas, estão de acordo com pesquisa realizada por Vieira e Araújo
(2018), onde a população feminina foi mais incidente (67,3%), enquanto que Barros et
al. (2016) abordou uma proporção de 50%, mostrando um equilíbrio entre os sexos.
Barros et al. (2016) ainda constatou um baixo índice de escolaridade (57, 2%
analfabetos), maior parte dos participantes casados (57,2%), e renda familiar de 1 a 2
salários mínimos (71,4%), enquanto que Vieira e Araújo (2018) classificou a renda
familiar entre 1 a 3 salários mínimos (85%).
De acordo com a classificação quanto ao tipo de ferida, destacou-se a úlcera venosa
(61,0%). Esta prevalência está em concordância com estudo realizado em Pernambuco,
no qual mostra que os atendimentos predominantes são voltados a pacientes com
úlceras vasculares, sendo 74,1% venosas, dados esses que coincidem com a
epidemiologia do país. Tal ferida possui relação com o avançar da idade dos indivíduos
e com doenças de base (SANTOS et al., 2014).
Quanto a localização de maior incidência das feridas, evidencia-se os membros
inferiores (MMII), uma vez que 97,6% dos pacientes possuem pelo menos uma ferida
crônica nessa região. Trabalhos mostram que as feridas localizadas nos MMII se
destacam por serem crônicas e recidivantes. Segundo estudo, por volta de 40 a 50%
dessas feridas encontram-se abertas por mais de 6 meses, grande parte, semelhante a
esses dados, ultrapassam 12 meses, e aproximadamente 10% excedem 5 anos. Além

CIÊNCIAS DA VIDA

212

XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
eCICT 2019

disso, a recidiva em até 12 meses após cicatrização ocorre em cerca de um terço dessas
úlceras (SANTOS et al., 2014).
Do grupo estudado 39,0% detinha feridas há menos de 1 ano. Contudo, foi detectado
dado divergente no trabalho de Barros et al. (2016) onde 64,3% possuía feridas a um
período superior a 1 ano. Segundo estudos, a ferida pode propiciar transformações na
subjetividade do indivíduo, uma vez que ela carrega consigo um forte estigma. Dessa
forma, ela pode promover alterações negativas na percepção do indivíduo sobre si
mesmo que concerne na autoimagem e autoestima (BARROS et al., 2016).
Em conformidade com a quantidade de curativos, 56,1% dos pacientes trocam o
curativo de um a três dias por semana. De acordo com uma revisão sistemática, o
curativo em indivíduos com úlceras venosas é realizado de forma periódica, e isso se
estende por anos (SANTOS et al., 2014).
No tocante ao comprometimento tecidual, exceto lesão por pressão (n=39 pacientes),
se sobressai o tecido subcutâneo (79,5%). Já com relação ao estágio da lesão por
pressão (n=2 pacientes), está presente bolhas/lesões de pequena espessura
(epiderme/derme) (50,0%), e lesão local da pele abrangendo subcutâneo (50,0%).
Dos pacientes entrevistados 42,5% afirmaram não sentir dor na lesão. No decurso da
renovação do curativo foi possível observar que 46,3% possuíam uma quantidade
moderada de exsudato e 65,9% não apresentavam odor. Em um estudo realizado por
Barros et al. (2016), no qual trabalhou com a caracterização de feridas crônicas, 71,4%
das pessoas informaram não sentir dor na ferida, 42,8% apresentavam pouco exsudato
e apenas 21,4% possuíam odor.

Conclusão

Os dados sociodemográficos e clínicos apresentados ao longo do trabalho reforçam o
perfil dos pacientes portadores de feridas crônicas. Por se tratar de feridas que podem
levar anos até a sua cicatrização, os profissionais da atenção básica, principalmente a
equipe de enfermagem, devem trabalhar de forma educativa com esses pacientes, para
que eles se tornem ativos e cooperativos com seu tratamento.
Além disso, ressalta-se a importância de políticas públicas nessa área, uma vez que o
tratamento desses pacientes é considerado muito oneroso a saúde pública.
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