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ANÁLISE DAS CAUSAS DE ADVERTÊNCIAS POR ESCRITO A PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO DE 
ENFERMAGEM GERADAS POR SUAS CHEFIAS 

MARISE MáRCIA THESE BRAHM;HELOISA HELENA KARNAS HOEFEL; ANA MARIA MüLLER DE 
MAGALHãES; CAROLINE VIEIRA FORTES 

Questões disciplinares estão incluídas em pontos a ser analisados e trabalhados na equipe de enfermagem. 
Quando avaliadas e encaminhadas adequadamente assegurarão um desfecho positivo de situações que 
inicialmente se apresentaram como incorretas ou inseguras. A disciplina pode ser entendida como forma de 
treinamento ou modelagem da mente ou caráter para produzir comportamentos desejados. Não deve ser 
empregada apenas como punição, mas como orientação educativa, modeladora, apoiadora e corretiva, no 
sentido de ajudar o funcionário a crescer (MARQUIS; HUSTON, 2005). A autodisciplina será possível se o 
profissional conhecer as regras e seu propósito e acreditar que merecem obediência(CURTIN, 1996). Através da 
identificação dos tipos de falhas, atitudes e comportamento equivocados durante a assistência de enfermagem 
será possível priorizar propostas para prevenir novas ocorrências. O  objetivo do estudo é analisar os motivos e 
freqüência pelos quais foram geradas advertências por escrito pelas Chefes dos Serviços de Enfermagem em 
conseqüência de comportamentos dos profissionais de enfermagem considerados errados. Classificar os tipos 
de erros que geraram advertência. O estudo foi do tipo exploratório com análise descritiva dos dados do livro de 
registro de advertência emitido pelos chefes de serviço de 2001 a 2004 no Grupo de Enfermagem do HCPA. Os 
dados foram analisados por serviço, ano e número de funcionários. Foram identificadas 158 advertências 
classificadas em 18(11%) falha técnica, 73(47%) questões envolvendo disciplina, 27(17%) questões éticas e 
40(25%) erros de medicamentos (separados em erro de omissão, tempo, medicamento não autorizado, dosagem 
imprópria e falha técnica). Com a identificação dos motivos de advertência, pode-se trabalhar na redução desse 
número, havendo necessidade de verificação dos tipos, causas e índices para traçar soluções e propostas para 
melhor qualidade de assistência e satisfação profissional. 

  

A CULTURA INFLUENCIANDO NO CONTEXTO SAÚDE/DOENÇA E SUAS REPERCUSSÕES SOBRE O 
CUIDADO E AUTOCUIADO 

JANAINA LIBERALI;ROSA HELENA KREUTZ ALVES, MARIA LUIZA MACHADO LUDWIG (ORIENTADORA) 

  Por meio das consultas de enfermagem realizadas no HCPA, na disciplina Enfermagem no Cuidado ao Adulto 
II, percebemos que pacientes portadores das mesmas patologias crônicas agiam de maneiras diferentes diante 
delas. Alguns se auto-intitulavam doentes, outros referiam que não se sentiam nesta condição, inúmeros eram 
refratários ao tratamento, outros procuravam aderir e seguir as orientações recebidas. Partindo do pressuposto 
de que cada indivíduo é único e, portanto, com sentimentos e emoções singulares, entendemos que um aspecto 
que deveria estar intimamente ligado ao seu perfil é a cultura, e que esta seria um dos agentes moduladores da 
percepção do indivíduo sobre o conceito saúde/doença. A partir de uma revisão bibliografia em Revistas de 
Enfermagem atualizadas, buscamos descrever a influência da cultura no autocuidado de pacientes portadores de 
doenças crônicas. A cultura é um dos aspectos que mais influencia a percepção que o indivíduo possui sobre 
saúde/doença, estando intimamente ligada às diferentes condutas diante do cuidado, uma vez que, a maneira 
como a pessoa vê a doença vai influenciar diretamente no modo como irá portar-se diante da mesma, como irá 
ver-se na condição de doente e nos meios que irá buscar para tratamento. Outro aspecto que procuramos 
apontar é a importância do enfermeiro compreender como o paciente e as pessoas que estão à sua volta 
interpretam seu problema de saúde e as implicações que esta condição exerce sobre sua vida. O cuidado deve 
englobar, além da doença, aspectos da vida diária do paciente, rotinas, sentimentos, condições 
socioeconômicas, arranjo familiar, com o intuito de permitir que o plano assistencial seja adequado, 
individualizado, conferindo uma chance maior de que haja uma real aderência, efetivando o tratamento proposto. 
      

  

NIVEL DE SATISFAÇÃO DAS EQUIPES QUE ATUARAM NOS MUTIRÕES DE CIRURGIA NO HCPA 

MARCIA WEISSHEIMER;ALESSANDRA BEZERRA E HELENA ARENSON-PANDIKOW 

  Introdução: Os mutirões da saúde são programas emergenciais que contam com o apoio de profissionais 
experientes para garantir boa assistência, sem gargalos logísticos e a baixo custo para a Instituição. Objetivo: 
Relatar o nível de opinião da equipe multiprofissional que colaborou nos mutirões do HCPA  de  Ortopedia, 
Oftalmologia e Cirurgia Geral. Métodos: Sistematização das atividades em mutirões nos meses de abril, maio e 
junho de 2005, aos sábados; uma especialidade cirúrgica/mês, através de  um questionário para avaliar níveis de 
satisfação pela sua participação pessoal (S), reconhecimento pela sua contribuição  ® e oportunidade de 
aprendizagem (A), medidos por escala analógica (0=pouco satisfeito a 10=muito satisfeito), e com questão 




