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software para realização do mapa conceitual. As disci-
plinas que empregaram a metodologia foram bastante 
diversificadas sendo todas em temas pertinentes a 
enfermagem. As principais vantagens apontadas pelos 
autores foram: possibilidade de acompanhamento do 
pensamento do aluno, interligação entre diferentes 
disciplinas e como uma ferramenta de avaliação da 
aprendizagem. Constata-se que apesar de ser uma me-
todologia utilizada no ensino de enfermagem, ainda 
carece de pesquisas que aprofundem suas possibilida-
des de acompanhamento do processo de ensino-
aprendizagem e do apoio de software para sua elabora-
ção.  

ESTRESSE OCUPACIONAL DO ENFERMEIRO: 
ESTRESSORES NO TRABALHO EM HOSPITAL 
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Introdução: Enquanto aluna percebi que no trabalho do 
enfermeiro existem inúmeros enfrentamentos, como o 
envolvimento emocional com os pacientes e familiares, 
que é inevitável. São inúmeras as tarefas assistenciais, 
administrativas e educacionais que desempenham 
durante seu trabalho. Objetivo: Conhecer os principais 
fatores desencadeantes do estresse durante as ativida-
des do enfermeiro no hospital. Materiais e métodos: 
Pesquisa bibliográfica do tipo exploratório descritivo 
acerca do estresse, principalmente o estresse ocupacio-
nal e suas conseqüências. Para tanto busquei pesquisa 
em livros, dissertações, teses, revistas, jornais e perió-
dicos através de base de dados eletrônicos. Utilizando 
referencial teórico de 1997 a 2008, excluídos os textos 
referentes ao estresse do enfermeiro em unidades bási-
cas de saúde, atendimento pré-hospitalar e referente 
somente aos auxiliares e técnicos de enfermagem. 
Resultados e conclusões: Os trabalhos utilizados apon-
tam inúmeros fatores que causam estresse durante o 
trabalho do enfermeiro como sobrecarga de tarefas, 
escala de trabalho e folgas, enfrentar a morte, falta de 
reconhecimento, relacionamento com a equipe multi-
profissional, com os familiares, entre outros. Estes 
acabam ocasionando problemas de saúde entre os quais 
estão problemas músculo-esqueléticos, cardiovascula-
res, gastrintestinais entre outros. Foi possível constatar 
que a profissão realmente é estressante, mas que os 
enfermeiros buscam estratégias de enfrentamento como 
atividade física, relacionamento com familiares, sair 
com amigos, pensar em Deus, lazer, entre outros vi-
sando diminuir este estresse. Conclui-se com isto que é 
importante estudar mais o assunto, buscando pesquisa 
de campo, para que os fatores que ocasionam estresse 
possam ser minimizados.  
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Introdução: Os diagnósticos de enfermagem se consti-
tuem na base às intervenções de enfermagem, que 
visam obter os melhores resultados possíveis na assis-
tência aos pacientes. A classificação diagnóstica da 
North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) é uma das mais usadas e, iniciativas ao 
desenvolvimento de novos diagnósticos têm surgido, a 
fim de qualificar a assistência nas diferentes especiali-
dades. Propostas de novos diagnósticos são encami-
nhadas à NANDA para avaliação e posterior publica-
ção para uso internacional. Na área da radiologia, ob-
serva-se a necessidade de desenvolvimento de diagnós-
ticos específicos para aplicação na prática clínica. O 
contraste iodado é utilizado em exames de imagem e 
estima-se que milhões de injeções são ministradas 
anualmente no mundo. Esta substância não é isenta a 
efeitos colaterais, que podem manifestar-se desde rea-
ções leves até efeitos ameaçadores à vida. Assim, pen-
sou-se em desenvolver diagnósticos que reflitam as 
necessidades de cuidado nessa especialidade. Objetivo: 
propor à NANDA novos diagnósticos relacionados ao 
uso de contraste iodado em exames radiológicos: Rea-
ção adversa ao contraste iodado e Risco para reação 
adversa ao contraste iodado. Material e método: reali-
zou-se revisão da literatura, além de considerar fatores 
importantes da prática clínica, fundamentando-se todos 
os aspectos referentes à estrutura dos diagnósticos de 
enfermagem. Também são indicados os principais 
resultados esperados e intervenções de enfermagem 
para cada diagnóstico. Um projeto de desenvolvimento 
está sendo elaborado, para contemplar todas as ques-
tões. Resultados e Conclusões: espera-se, com a apro-
vação dessa proposta, instrumentalizar a equipe de 
enfermagem para reconhecer, tratar e prevenir as rea-
ções adversas ao contraste iodado.   

ACURÁCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFER-
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A acurácia dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) 
refere-se à precisão no julgamento e na interpretação 
da situação clínica e de vida do paciente, trata-se do 
diagnosticar com exatidão em relação às evidências 
(LUNNEY, 2001). Busca-se verificar o grau de acurá-
cia de 10 DE prevalentes em serviço de emergência de 
um hospital universitário, através da escala de Lunney 
(1990). Trata-se de um estudo exploratório, descritivo 
e documental, com abordagem qualitativa. O campo de 
estudo foi a Sala de Observação Adulto do Serviço de 
Emergência do HCPA (SOA-SE/HCPA). A unidade 
análise foram os prontuários de pacientes. Passos do 
processo de coleta de dados: seleção aleatória intencio-
nal do prontuário a partir da verificação do registro de 




