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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ENDOSCOPIA - REVISÃO DA LITERATURA 
ONILDA RUBIN;  ROSAURA PACZEK; CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA 
HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
 
Introdução: Pela endoscopia é realizada a inspeção de órgãos e cavidades do corpo, com finalidade diagnóstica ou 
terapêutica, área que avançou muito nas últimas décadas. O enfermeiro na endoscopia atua no planejamento, supervisão do 
serviço, treinamento e capacitação da equipe assistencial, além do atendimento direto ao paciente. Objetivo: analisar artigos 
publicados no evidenciam a contribuição da enfermagem em endoscopia. Metodologia: Revisão integrativa da literatura, 
incluindo as fontes de informações: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library (SciELO). Como critério de inclusão 
foram selecionados os artigos publicados nos últimos 10 anos  usando os descritores:Endoscopia;Endoscopia 
Gastrointestinal e Endoscopia enfermagem, artigos em português e inglês, disponibilizados na íntegra. Resultados: Foram 
encontrados cento e quarenta(140) artigos, após a leitura dos títulos e resumos, excluindo toda publicação duplicada e as 
não correspondente aos critérios de inclusão, relacionados  a área gastroenterologia, foram selecionados dez (10)artigo, 
destes encontramos artigos com os seguintes temas desenvolvidos:Utilização de equipamentos de proteção individual em 
unidade endoscópica;Avaliação de danos em nasofibroscópio flexível desinfetado com ácido peracético; Tecnologia 
operacional visando à assistência de enfermagem no setor de endoscopia; Implantação da consulta de enfermagem num 
centro endoscópico; Complicações precoces em broncoscopia flexível em um hospital universitário; Exposições tóxicas em 
crianças a saneantes de uso domiciliar de venda legal e clandestina; Protocolo de acolhimento e atenção para usuários 
submetidos a endoscopia digestiva alta e seus acompanhantes; O reprocessamento de endoscópios pelo uso do 
glutaraldeído: a realidade em serviços de endoscopia de Goiânia e A influência dos procedimentos endoscópicos na 
contaminação de culturas de Helicobacter pylori. Conclusão: Compartilhar conhecimento através das publicações é desafios 
que devem ser vencidos na vida dos profissionais enfermeiros.  A limitação de publicações tem sido uma das maiores 
dificuldades encontradas, para realização dessa pesquisa. 
Descritores:Endoscopia;Endoscopia Gastrointestinal e Endoscopia enfermagem. 
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ACOLHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA 
CAROLINA CAON OLIVEIRA; ANA LUÍSA PETERSEN COGO; ELISABETH DE FÁTIMA DA SILVA LOPES; FERNANDA 
ROSA INDRIUNAS PERDOMINI; GIOVANA ELY FLORES; MARIA REJANE ROSA DOS SANTOS; MARISE MÁRCIA 
THESE BRAHM; MIRELLA DE OLIVEIRA TATSCH DIAS 
HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
 
Introdução: Com a pandemia do COVID 19,  a instituição necessitou aumentar o quantitativo de trabalhadores em curto 
espaço de tempo, além de realizar um redimensionamento interno. Entres profissionais contratados, alguns possuíam 
experiência na área hospitalar, outros não. Assim, o Serviço de Educação em Enfermagem (SEDE) realizou atividades 
educativas tanto em laboratório como no acompanhamento nas unidades, para orientá-los e integrá-los ao ambiente laboral. 
Objetivo: Relatar as ações educativas realizadas para acolher novos profissionais de enfermagem durante a pandemia do 
COVID 19 em hospital universitário de grande porte da região Sul do País. Metodologia: O SEDE reavaliou o processo de 
acolhimento de profissionais recém admitidos e realocados na enfermagem, respeitando orientações quanto ao 
distanciamento social e utilização de equipamentos de proteção individual. Assim, desenvolveu emergencialmente, atividades 
em laboratório de ensino e acompanhamentos in locu nas unidades assistenciais. Desenvolvimento: Reduziu-se a carga 
horária original do acolhimento de 13h presenciais para 2 horas com temas gerais e 4 horas com foco em cuidados específicos 
das unidades em que foram alocados. Desenvolveu-se também curso na modalidade de ensino a distância (EaD) com 
conteúdos teóricos que complementariam, a carga horária original. A capacitação presencial proporcionou o desenvolvimento 
de habilidades práticas das técnicas abordadas, além da paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção 
individual para a assistência a pacientes com COVID 19.  Após a conclusão da atividade teórico-prática, os profissionais 
foram acompanhados de forma sistemática, pelos enfermeiros de referência do SEDE  e do Programa de Educação 
Permanente no serviço, com a colaboração dos profissionais que já atuavam na unidade. Os profissionais realocados 
participaram de capacitações presenciais com foco nas atividades a serem desenvolvidas na nova unidade. Este processo 
permitiu a manutenção do acolhimento dos profissionais recém admitidos na instituição, e atividades de atualização para os 
profissionais realocados. Conclusão: O acolhimento e a atualização profissional é imprescindível no desenvolvimento de 
práticas  assistenciais seguras. Desenvolver as capacitações necessárias na pandemia, foi desafiador para a equipe o SEDE. 
A nova proposta educativa supriu as necessidades emergenciais institucionais, possibilitando a incorporação de novas 
modalidades de aprendizagem. 
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SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO CTI: INCUBADORA DE FUNCIONÁRIOS RECÉM ADMITIDOS PARA ASSISTÊNCIA DE 
PACIENTES COM COVID-19 
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