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o SIGNIFICADO DAS REDES DE APOIO AOS FAMILIARES DE PACIENTES ONCOLOGICOS 

MARISA SCHWABE FRANZ, SILVANA SCHEIDEMANTR SCHROEDER, CLAUDIA REGINA liMA DUARTE DA SILVA, 
PRISCILA MARTINS SKREPI1Z 

Diante da fragilidade imposta por uma doenc;a cronica como a cancer, a seu tratamento em si e tao importante quanta a 
atenc;ao dispensada aDs aspectos sociais da doenC;a. Este estudo objetivou identificar a significado das redes de apoio utilizadas 
por familiares de pacientes oncol6gicos, que sao atendidos pelo Sistema Unico de SaUde - SUS, em urn hospital na cidade de 
Blumenau- Estado de Santa Catarina, regiao SuI do Brasil, senda este, refer~ncia em oncologia. Buseou-se 0 referendal em Elsen; 
Marcon e Silva (2004) as quais estabelecem que a familia e urn sistema de sande para as seus membros. Utilizou a metoda de 
pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, tendo como sujeitos, as familiares de pacientes onco16gicos intemados. Para a 
c()leta de dados aplicou-se entrevista semi~estruturada, com perguntas abertas, em local e horatio previarnente agendado. Para a 
analise dos dados, optou~se pela amilise de conteudo ternatica. A operacionaliza\=ao da analise ternatica desdobrou~se nas seguin~ 
tes etapas: pre-amilise, explora\=ao do material, inferencia e compreensao, por meio da agrega\=ao dos resultados encontrados it 
luz do referencial te6rico, as quais emergiram tres categorias e suas respectivas subcategorias. Evidenciou-se que a maioria dos 
sl.ljeitos, no cotidiano de suas vivencias irnpostas pela doen\=a, busca uma rede de apoio que da a cada urn de seus familiares no 
processo de seu viver. Pode-se perceber uma nitida desmistifica\=ao da C!efl\=a de que a doen\=a esta vinculada ao estigma da 
incurabilidade, dar e sofrimento, quanto e compativel corn 0 apoio nuclear familial. 

PaIavras-chave: Neoplasias. Rela<;6es Familiares. Cuidado de Enfermagem. 

pRATICA DE AUDITORIA DOS PROCESSOS DE TRABALHO COMO ESTRATEGIA DE MELHORIA 
DA QUALIDADE NOS SERVIC;:OS DE ENFERMAGEM 

MARLENE KREU1Z RODRIGUES, ODETE TERESINHA PORTELA, liLIANE OLIVEIRA ZIMMERMANN, lrnCE DALLA LANA, SUZINARA BEATRIZ 
SOARES DE. LIMA 

o Servi<;o de Enfermagem do Hospital Universitario de Santa Maria (HUSM) vern implantando os Procedimentos Opera
cionais Padrao (POP) par meio de capacita\=oes peri6dicas nos setores. 0 Estudo objetiva relatar a experiencia da realizac;ao de 
auditoria intema nos Servi\=os de Enfennagem do HUSM com a finalidade de verificar a confonnidade na execu\=ao tecnica dos 
POPs. Foi desenvolvido e validado run instrumento de avaliac;ao contendo as criterios a serem observados em cada servic;o, bern 
como a metodologia de abordagem usada nas visitas. 0 grupe de auditores compos equipes, constituidas por tres membros cada. 
Foram auditados 28 servi\=os totalizando 77 visitas. Elaborado urn relat6rio geral com as resultados da avaliac;ao e encaminhado it 
Dire\=ao de Enfennagem, posterionnente, apresentados para os profissionais da enfennagem, em reuniao geral. Evidenciaram-se 
as maiores indices de nao confonnidades na execu\=ao dos POPs em que houve inova\=ao na tecnica. Em relac;ao aos procedimentos 
tecnicos, destacam-se nao-conforrnidades, na quase totalidade dos servic;os, em relac;ao it higienizac;ao das maos; a verifica\=ao de 
pressao arterial; ao uso da escala da dar; a higiene corporal do paciente acamado e ao desconhecimento da escala de Braden. 0 
relat6rio final de auditoria constituiu-se em imponante ferramenta de gestao, possibilitando a utilizac;ao de dados para planejar 
a\=6es, na busca da qualidade dos Servic;os. 

ACIDENTES DE TRABALHO NOS ENFERMEIROS PORTUGUESES 

MATILDE DELMINA DA SILVA MARTINS, TERESA ISALTINA GOMES CORREIA 

Enquadramento conceptual: Os enfenneiros que trabalham nos hospitais estao expostos a muitos riscos que culminam 
em elevadas taxas de ocorrencia de acidentes de trabalho. 

Problema de investiga~o: Caracterizar os acidentes de trabalho nos enfenneiros. 
Participantes: Participaram 1716 enfenneiros que tiveram acidente de trabalho notificado entre 2000-2010 em cinco 

hospitais ponugueses. 
Metodos: A infonnac;ao foi obtida atraves do registo dos inqueritos, an6nimos, de notifica\=ao dos acidentes de trabalho. 
Recolha e Ancllise de dados: A recolha de dados foi realizada ap6s autorizac;ao dos Conselhos de Administra~ao durante 

o ano de 2011. Os dados foram inseridos e analisados em programa infonnatico SPSS®. 
Resultados: Os enfermeiros notificaram 1716 acidentes de trabalho, correspondendo a 44,4% do total dos acidentes noti

ficados. A maior prevalencia verificou-se no genero feminino (85,5%), no grupo etario 18-29 anos (42,4%), com tempo de servic;o 
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superior a 10 anos (40,3%) e a praticar honlrio por tumos (85,5%). A picada par agulha fai a causa mais frequente (51,9%), 
seguida das quedas (13,4%) e das esfar~as excessivas (12,4%). A sinistralidade fai maiar nos servi~os de medicina (19,2%), no 
primeira dia de trabalho (34%) e nas tres primeiras horas (47,3%). Em media os acidentes ocorreram as 12,4 haras. Atingiram 
os membros superiares (65,6%) e resultaram em ferimemos (68,4%). 

Conclusoes: Os dados revelam que as acidentes de trabalho nos enfenneiros sao maioritariamente provocados par picadas 
de agulhas, ocarrem no servic;o de medicina, nos primeiros dias e primeiras horas de trabalho. Sugere-se a implementac;ao de 
acc;5es preventivas dirigidas e revisao dos processos organizativos de trabalho. 

TIPOLOGIA DA CONSTRU~O IDENTITARIA PROFISSIONAL POR ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

MIGUEl SERRA 

A pesquisa centrou-se no Curso de Licenciatura em Enfermagem (eLE), estabelecendo como objeto de estudo 0 processo 
de constrw;ao da identidade profissional pelos estudantes de enfermagem ao lango da sua formac;ao inicial. Pretende-se lanc;ar 
alguma luz sobre 0 modo como estes sujeitos desenvolvem a sua identidade profissional, adotando uma perspetiva que privi
legia 0 seu pr6prio ponto de vista. Os eixos te6ricos que suportam 0 estudo e concorrem para a definic;ao do objeto de estudo 
articulam-se em torno, por urn lado da pr6pria problematica do esrudo das identidades, por outro das diversas mutac;6es iden
titarias ocorridas ao longo do processo de profissionalizac;ao da enfermagem, e finalmente, da experiencia vivida do estudante 
de enfermagem. Metodologicamente optou-se por urn estudo de natureza qualitativa com uma abordagem de cariz etnognlfico, 
realizado longitudinalmente ao longo dos quatro anos de durac;ao de urn CLE, numa Escola Superior de Enfermagem da Regiao 
de Lisboa. Da amostra fizeram parte 30 estudantes do curso, e como tecnicas de recolha de dados procedeu-se a entrevista se
miesouturada, ao questiomirio, a observac;ao, aos incidentes cfiticos e a consulta de documentac;ao. Da amilise, discussao dos 
dados e subsequentes conclus6es resulta 0 reforc;o da ideia de que a constrUc;ao identitaria e urn processo dinfunico, de natureza 
relacional e pennanentemente inacabado, e de que os ensinos cIinicos se destacam como contextos incontomaveis na construc;ao 
da identidade profissional dos estudantes, secundarizando outros momentos da formac;ao inicial como 0 contexto escolar. Por fim 
avanc;a-se com uma proposta te6rica de tipologia da consouc;ao identitaria profissionaI por estudantes de enfermagem. 

Palavras Chave: Ensino de Enfermagem; Identidade Profissional; Estudante de Enfermagem; Curso de Licenciatura em 
Enfermagem. 

A PESSOA IDOSA - REPRESENTA~6ES SOCIAlS E D1SCRIMINA~O EM ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

MIGUEl SERRA, S6NIA FERRAO, ALICE CliRADO 

As Pessoas Idosas constituem urn grupo potencialmente vulnedvel a discriminac;ao. Importa assim estudar as significac;6es 
que os estudantes de enfermagem tern acerca da pessoa idosa, e avaliar 0 tipo de estere6tipos, atitudes e discriminac;ao asso
ciados ao cuidar da pessoa idosa. Metodologicamente recorreu-se a urn estudo misto, tendo como tecnicas de recolha de dados 
a associac;ao livre de palavras e a escala sobre 0 relacionarnento com pessoas idosas - ARPI. Os objetivos visavam identificar as 
representac;6es e analisar 0 tipo de discriminac;ao associadas a pessoa idosa, em estudantes do 1° e 4° ano do Curso de Licencia
tura em Enfermagem (CLE), bern como identificar as experiencias formativas mais relevantes no cuidar de pessoas idosas para 
os estudantec; finalistas do CLE e identificar neste grupo se a area dos cuidados aos idosos faz parte das principais opc;6es de 
escolha no inicio da vida profissional. Os resultados revelam que as representac;6es associadas a expressao pessoa idosa foram 
maioritariamente positivas e constitufram urn amplo universo de significados em tomo de cinco dominios simb6licos: continuum 
saude~doenfa, temporalidade, relafoes, afetos e emofoes, e saberes. Os estudantes apresentaram globalmente percentagens baixas 
de discriminac;ao negativa relativamente as pessoas idosas. 0 ensino clinico evidenciou-se como sendo a experiencia formativa 
mais relevante no cuidar de pessoas idosas para os estudantes finalistas. A area dos cuidados aos idosos encontrava-se entre 
as primeiras opc;6es de inicio de carreira profissional para mais de 60% dos finalistas do CLE. Conclui-se que as representac;6es 
associadas a expressao pessoa idosa foram maioritariamente positivas nos dois gropos de estudantes, e ambos apresentaram 
globalmente percentagens baixas de discriminac;ao negativa relativamente as pessoas idosas. No 4° ana evidenciaram nfveis 
mais elevados de discriminac;ao positiva face aos idosos que no 10 ano. 0 ensino clinico distinguiu~se como sendo a experiencia 
formativa mais relevante no cuidar de pessoas idosas para os finalistas. 

Palavras-chave: Representac;6es sociais; Discriminac;ao; Idosos; Estudantes; Enfermagem . 
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