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no mínimo 1 dos DE prevalentes na SOA-SE/HCPA, 
conforme Crossetti et al (2005), identificação do(s) DE 
e do(s) sinais e sintomas; registro dos dados em um 
instrumento próprio com campos específicos; os DE 
foram analisados 3 vezes em situações distintas. Etapas 
da análise dos dados: comparação dos sinais e sintomas 
coletados pelo enfermeiro com os que constam no 
referencial teórico de Bennedet e Bub (1998) e NAN-
DA (2005); identificação das evidências de acordo com 
esses referenciais; e verificação da acurácia de acordo 
com a escala de Lunney (1990). Concluiu-se que 
76,66% (23) obtiveram baixo grau de acurácia e que 
23,33% (07) obtiveram alto grau de acurácia. Diante 
das evidências aqui constatadas, sugere-se que os en-
fermeiros tenham como um dos focos principais de sua 
prática a acurácia dos diagnósticos de enfermagem, 
procurando estudá-las em suas diferentes dimensões na 
assistência, no ensino e na pesquisa visando qualificar 
seu processo de cuidar junto aos pacientes e seus fami-
liares. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM MEMÓRIA 
PREJUDICADA: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO 
DE UM INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE 
QUEIXAS SUBJETIVAS DE MEMÓRIA 

MAIKO MARINI; ENAURA HELENA BRANDÃO CHA-
VES; ALBA LÚCIA BOTURA LEITE DE BARROS  

A avaliação de queixas de memória tem sido sistemati-
camente utilizada entre os critérios para identificação 
de danos cognitivos (XAVIER et al, 1999). Essas 
queixas associadas a outros critérios contribuem para a 
identificação de prejuízo cognitivo e riscos para de-
mências (JONKER, GEERLINGS e SCHMAND, 
2000). Considera-se importante poder confiar nas in-
formações trazidas pelo paciente, as quais interferem 
na definição do Diagnóstico de Enfermagem (DE) e 
nas intervenções a serem estabelecidas. Objetivou-se 
elaborar e validar um instrumento para avaliação de 
queixas subjetivas de memória. O instrumento baseou-
se nas características definidoras do DE Memória Pre-
judicada (NANDA, 2006). Denominou-se Questionário 
Subjetivo de Queixas de Memória (QSQM) e contém 
20 questões com respostas do tipo Likert. Na técnica 
de Delphi (GIOVINAZZO, 2001) participaram 5 ex-
perts, selecionados a partir dos critérios de Fehring 
(1994). Na validação de critério-concorrente, a amostra 
foi de 315 sujeitos, com idades entre 20 e 99 anos, em 
que se aplicou o QSQM concomitantemente ao mini-
mental (BERTOLUCCI et al, 1994). O α Cronbach 
mediu a confiabilidade interna. Na técnica de Delphi os 
experts atingiram um consenso em 2 rondas, cujas 
sugestões adequadas ao estudo foram contempladas. 
Obteve-se associação positiva entre o QSQM e o mini-
mental (r=0,261; P = 0,009), quando os dados foram 
dicotomizados, encontrou-se diferença estatisticamente 
significativa (p 

RELAÇÃO ENTRE ADESÃO FARMACOLÓGICA 
AUTO-REFERIDA, RETENÇÃO HÍDRICA E SI-
NAIS E SINTOMAS DE DESCOMPENSAÇÃO DA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA - ESTUDO MULTI-
CÊNTRICO EMBRACE 

RAQUEL AZEVEDO DE CASTRO; LINHARES JCC, 
ALITI G, MELLO AMFS, SAUER J, RABELO ER 

Introdução: A adesão farmacológica ocorre de forma 
dinâmica ao longo do tratamento sendo suscetível à 
piora quando não há compreensão de que a retenção 
hídrica é controlada, em parte, pelo uso correto e con-
tínuo das medicações. Objetico: Relacionar o conheci-
mento sobre a retenção hídrica e sinais/sintomas de 
descompensação da IC com a adesão farmacológica 
auto-referida. Métodos e Pacientes: Estudo transversal 
com pctes internados em três centros brasileiros (2 RS 
e 1 PE) incluídos por IC descompensada, classe fun-
cional III e IV (New York Heart Association), de qual-
quer etiologia, fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
(FEVE) ≤ 45, idade ≥ 18 anos e ambos os sexos. Re-
sultados: Incluíram-se 355 pctes, com idade média de 
60±15 anos, homens (63%), brancos (61%), etiologia 
isquêmica (36%), seguida pela hipertensiva (34%) e 
FEVE média de 29 ± 8%. A mediana dos anos de estu-
do foi de 5 (1-8) e a mediana da renda familiar de 2 (1-
3) salários. A principal causa da descompensação da IC 
foi a falta de adesão (63%). Na escala de adesão auto-
referida, 13% referiram baixa adesão; 49% média e 
30% alta adesão ao uso dos medicamentos. Quanto ao 
conhecimento do porquê (pela retenção hídrica) estari-
am acontecendo os principais sinais/sintomas de IC, 
69% não sabiam identificar esse motivo, enquanto que 
31% acertaram o porquê de pelo menos 1 dos 4 si-
nais/sintomas. O edema (24%) e a dispnéia (12%) 
tiveram maior percentual de resposta correta. Conclu-
são: Apesar da maioria dos pacientes referirem média e 
alta adesão farmacológica, poucos souberam identificar 
a retenção hídrica como principal motivo dos si-
nais/sintomas da IC descompensada. Estratégias de 
educação devem ser realizadas sistematicamente para 
evitar a má adesão farmacológica por desconhecimento 
da IC.  

DIRETRIZES CURRICULARES DE ENFERMA-
GEM: UMA ESTRATÉGIA BIOPOLÍTICA COM-
PROMETIDA COM A GOVERNAMENTALIDADE 
NEOLIBERAL (NOTA PRÉVIA) 

FERNANDA NIEMEYER; KAREN SCHEIN DA SILVA; 
LISIANE PRUINELLI; MARIA HENRIQUETA LUCE 
KRUSE 

O Currículo tornou-se alvo de muitos debates no meio 
acadêmico. Juntamente com as instituições de ensino, 
esse instrumento tem sido responsabilizado pelos su-
cessos e fracassos na educação. Para Santomé (1995), 
uma das finalidades fundamentais de toda intervenção 
curricular é preparar os/as alunos/as para serem cida-
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dãos/ãs ativos/as e críticos/as. Nesse sentido, o currícu-
lo de Enfermagem visa formar um “profissional quali-
ficado para o exercício de Enfermagem [...], capacitado 
a atuar, com senso de responsabilidade social e com-
promisso com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano”,conforme Resolução 
CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Tendo em 
vista o atual contexto do ensino em enfermagem pre-
tendemos estudar os discursos pedagógicos veiculados 
pelas Diretrizes Curriculares de Enfermagem como 
estratégia de governo e subjetivação que atua sobre os 
corpos das futuras enfermeiras. Assim, elas podem ser 
vistas como uma ferramenta comprometida com a 
política neoliberal, pois pretende produzir profissionais 
empresários de si que se auto governem. Esse sujeito 
moderno deve ser autônomo e desenvolver as compe-
tências necessárias ao enfermeiro: aprender a ser, a-
prender a aprender, entre outras. Dessa maneira, esse 
profissional se auto regula e educa tornando-se o res-
ponsável pelos seus êxitos e insucessos. Trata-se de 
uma análise textual que se inscreve no campo dos 
Estudos Culturais, em sua vertente pós-estruturalista. O 
estudo consistirá na associação entre os textos do refe-
rencial teórico e o último documento que regulamenta 
as Diretrizes Curriculares de Enfermagem, datado de 
07 de novembro de 2001. Para a análise dos dados será 
realizada uma leitura interessada do material apoiada 
nos pressupostos da obra de Michel Foucault. 

HUMANIZAÇÃO EM UTI: UMA REFLEXÃO PA-
RA O CUIDADO 

CLAUDIA MARIA LIMA DE LIMA; IARA ANDRÉIA 
BURG; ROSANA HUPPES ENGEL; ELISABETA AL-
BERTINA NIETSCHE. 

O presente estudo tem o objetivo de investigar as pu-
blicações de artigos existentes em meio eletrônico a 
respeito da humanização do cuidado em Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto – UTI-A. Segundo Boff 
(1999), o cuidado vai além do dever profissional, ele é 
um dever de todo cidadão, encontrando-se o cuidado 
em todas as situações e acontecimentos. O autor ainda 
afirma que as relações de cuidado nunca são de domí-
nio sobre, mas, de convivência, não por intervenção 
técnica, porém, interação, o que nos leva a refletir 
sobre o cuidado verticalizado, que muitas vezes é pres-
tado nestas unidades, mesmo quando o paciente encon-
tra-se sem sedação. Assim, a humanização, conforme 
Vila e Rossi (2002), faz parte da filosofia de enferma-
gem, devendo-se considerar primeiramente a essência 
humana e em segundo plano o ambiente físico e recur-
sos tecnológicos empregados. Igualmente, os mesmos 
autores entendem que humanizar é uma medida que 
visa tornar efetivo o cuidado ao indivíduo criticamente 
doente, considerando-o como um ser biopsicossocioes-
piritual. Nesse sentido, o enfermeiro será capaz de 
construir uma realidade mais humana e crítica voltada 
para o cuidado. Para o levantamento dos artigos que 
abordassem essa temática foram utilizadas as bases de 

dados Lilacs e BDENF, no período de 2003 a 2008, 
onde foram encontrados 18 artigos, dos quais 14 eram 
relacionados com a temática, destes apenas quatro 
estavam disponíveis na íntegra em meio eletrônico. 
Estes nos levaram a concluir que um dos principais 
fatores responsáveis pela não implementação do cuida-
do humanizado é a falta de articulação e interação entre 
profissionais e clientes, sendo esta a causa mais rele-
vante que a utilização de altas tecnologias pelas UTIs-
A. 

ESTRESSE OCUPACIONAL NOS ENFERMEIROS  

ROBERTO OPITZ GOMES; RUI BAUM LINDE, MARI-
LIA PEREIRA DE OLIVEIRA E CRISTIANO DONIZETTI 
PEREIRA FERRÃO 

Introdução: O estresse é uma realidade na vida  de 
muitos profissionais, como por exemplo, os enfermei-
ros, fiscais de trânsito, médicos, operadores de tele-
marketing, etc... O estresse ocupacional  é produto da 
relação entre o indivíduo e o seu ambiente de trabalho, 
em que as  exigências deste ultrapassam as habilidades 
do trabalhador para enfrentá-las.  Esta é uma patologia 
muito debilitante, pois atua tanto na parte psicológica, 
 quanto na fisiológica do ser, principalmente entre os 
enfermeiros, com  jornadas de trabalho dupla, falta de 
pessoal, sobrecarga de tarefas, falta de tempo e grandes 
responsabilidades. Objetivos: Identificar os principais 
 elementos estressores nas atividades ocupacionais dos 
enfermeiros. Material e Método: A metodologia utili-
zada se caracterizou por uma revisão de literatura  em 
obras literárias e artigos científicos. Resultados e con-
clusões: Segundo  estudo realizado em Porto Alegre, 
48% dos enfermeiros apresentaram grande  estresse. O 
grupo de enfermeiros com pouco estresse foi composto 
por 52% dos  indivíduos. A sobrecarga de trabalho foi 
à fonte que determinou a maior estimativa de risco 
relativo de estresse. As alterações do sono e repouso 
 foram o sintoma de maior incidência entre os enfer-
meiros, seguido das  alterações gastrintestinais. Em 
terceiro lugar estavam as alterações  cardiovasculares. 
A maior parte deles trabalhava no turno diurno, 69% 
dos  entrevistados. O estudo demonstrou que o estresse 
ocupacional prejudica os profissionais no desempenho 
do dia a dia. O indivíduo estressado diminui sua 
 capacidade para o trabalho e sua concentração. O 
estresse ocupacional uma vez  instalado pode causar 
diversas patologias, há uma íntima correlação entre os 
 dois. Por isso, o controle do estresse é imprescindível 
para a saúde do  profissional da enfermagem. 

 

O PERFIL DOS ENFERMEIROS DOCENTES DE 
UMA ESCOLA TÉCNICA DA REGIÃO METRO-
POLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 




