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RESUMO

- Com o objetivo de um aprimoramento tecnico-cientifico, so 
mado a um desenvolvimento pessoal, a autora elaborou um projeto 

.N ' ~ que previa sua atuaçao em uma Instituiçao Hospitalar, na cidade 

de Joinville, do qual constam dois objetivos principais: 

Q. - Prestar assistencia de enfermagem individualizada de 4 pacien- 

tes, total ou parcialmente dependentes, internados na Unidade 

de Clinica Mëdica Mista do Hospital e Maternidade Dona Helena, 

utilizando a teoria das Necessidades Humanas Bãsicas e o Mëto- 

do de Assistência de Wanda de Aguiar Horta, de maneira simpli- 

ficada. 

- Implementar um programa de atualização para a equipe de enfer- 

magem da Unidade de acordo com as sugestões do grupo e necessi
f dades levantadas atraves da observação. 

A aluna contou com a orientação da Enfermeira-Professora 

Lidvina Horr e a supervisão das Enfermeiras Miriam Ellen Krieck 

e Hanna Matilde Sobottka.
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I - INTRODUÇÃO 

HORTA Ê cita que_ "do encontro do Ser-enfermeiro com o Ser- 
~ ~ cliente ou paciente surge uma interaçao resultante das percepçoes, 

ações que levam a uma transação; neste sentido surge o Ser-Enfer- 
magem. O Ser-Enfermagem ë o Ser que tem como objeto assistir as ne 
cessidades humanas básicas. Esta, portanto, intrinsecamente liga- 

do ao ser humano". 

Acreditando na capacidade do Enfermeiro e da equipe de en - 
fermagem em fazer nascer este Ser-Enfermagem no seu dia-a-dia com 

o paciente, que o objetivo global de meu projeto foi a prestação 
Q- de cuidados diretos a pacientes internados na Instituiçao, bem cg 

mo a atualização da equipe de enfermagem para a execução de 1 uma 

assistência consciente. 

HORTA Q refere ainda que 0"conhecimento do ser humano a res 
z 4 peito do atendimento de suas necessidades e limitado por seu pro- 

prio saber, exigindo, por isso, o auxilio de um profissional habi 
iifâóa." 

Neste contexto, observei, durante meu estãgio, o despreparo 
da maioria dos pacientes internados, no cuidado de sua saüde. As 

crenças e tabus interferindo em seu ciclo de vida e, na maioria 

das vezes, impedindo o seu crescimento. 

Foi notãvel a ansiedade de alguns pacientes em receber in - 

formações novas, ao mesmo tempo que outros demonstraram relutân- 

cia em recebë-las. Posso transferir este pensamento para a equipe 

de enfermagem onde pude notar os dois tipos de comportamento.
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Acredito que a profissão deve ser motivada pe1o conhecimen 

to e reciocinio, não nos devemos permitir cair na rotina diãria. 

Para isto, ë importante uma assistência fundamentada e p1anejadm 
ao mesmo tempo que devemos "puxar" pe1a nossa equipe, transmitin 
do nosso saber para obtermos um objetivo em comum: a saüde do pa 
ciente. _ 

II - MATERIAL E MÉTODO 

1. Caracterização do Loca1 de Atuação 

Inicia1mente o projeto previa minha atuação na Unidade de C1í 
nica Mëdica Mista, situada no 29 andar do Hospita1 e Maternidade 

Dona He1ena, de Joinvi11e, com 44 1eitos subdivididos em quartos 

co1etivos e privativos. 

Minha atuação nesta Unidade ficou restrita ao periodofls de,` 

01/O9/86 a 10/10/86, quando, devido a prob1emas administrativos 

da Instituição, como por exemp1o, necessidade de reforma da Uni- 

dade e baixa 1ucratividade desta (a maioria dos pacientes säàpre 
videnciãrios), foi determinado o seu fechamento.. 

Ta1 ocorrência imprevista, determinou o meu des1ocamento para 

a Unidade C1Tnica Cirürgica Mascu1ina, onde permaneci atë o fina1 

do estãgio (13/10/86 a 14/11/86), a qua1 possui 28 1eitos subdivi 

didos, tambëm em quartos co1etivos e privativos, sendo que 8‹5tão 

destinados ao atendimento de pacientes c1inicos e o restante «aos 

cirürgicos. Situa-se, igua1mente, no 29 andar da Instituição.
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2. População 

`Conforme~consta do objetivo citado anteriormente, os pacientes 

seriam selecionados de acordo com o seu grau de dependência e a 

assistência individualizada seria prestada a 4 deles. 

4 _ 
Na tentativa de se manter uma media diaria em torno de 4, no - 

vos pacientes seriam selecionados ã medida em que os anteriores 
fossem obtendo alta. 

Alêm deste objetivo, a população alvo de meu projeto se diri - 
. . 

giu,_tambem, a equipe de enfermagem das duas Unidades em que atueh 

.ø 

a) Unidade de Clinica Medica Mista: l3 elementos: uma enfermei 
.- ra, um tecnico, um auxiliar e dez atendentes de enfermagem, dis - 

tribuidos durante os turnos (manhã, tarde e noite). 

b) Unidade de Clinica Cirúrgica Masculina: 9 elementos: uma en 
fermeira, um têcnico, três auxiliares e quatro atendentes de enfer 

magem, tambêm distribuidos durantes os turnos (manhã, tarde e noi 

te), 

3. Teoria Adotada 

A autora se apoiou na teoria das Necessidades Humanas Bãsicas, 

de Wanda de Aguiar Horta para a fundamentação de sua assistência. 

Isto se deve pela experiëncia com esta metodologia em fases ante- 

riores do Curso de Graduação em Enfermagem, e pela crença em rela 

ção a esta teoria no atendimento ao paciente.
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Para me1hor sistematíiação do traba1ho foram uti1izados somen- 

te três passos do processo de Horta, que sao: historico de enfer- 

magem; p1ano de cuidados ou prescirção de enfermagem e evo1ução.

1
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III - RESULTADOS 

' Q. 
« Os resu1tados serao apresentados segundo cada objetivo, em ca- 

da Unidade conde atuei. ` 

Como jã foi citado, o projeto previa a minha atuaçao somente na 

Unidade de C1inica Mëdica Mista, mas devido a problemas administra 
tivos, foi determinado o seu fechamento e o meu des1ocamento para 

a Unidade de C1inica Cirürgica Mascu1ina. Permaneci em cada Unida- 

de por um periodo de seis semanas, sendo que de O1/09/86 a 10/10/86
' na Unidade de C1inica Medica Mista, e de 13/10/86 a 11/11/861m Uni 

dade de C1inica Cirürgica Mascu1ina. 

Antes de ana1isar os objetivos, apresentarei, sumariamente, con 
... sideraçoes quanto ao ambiente, pessoa1 e recursos materiais dasUni 

dades. 

Ambiente e Pessoa1 

C1inica Mëdica Mista 

A equipe de enfermagem que atuava nesta C1inica, estava formada 
hã mais ou menos dois anos e todo este tempo sem a chefia de uma 

Enfermeira. 

0 cargo e titu1o de "chefe" ou "coordenador" era ocupado, no pe 
riodo da manhã, por uma auxi1iar de enfermagem e, no periodo da tar 
de, por uma tecnica de enfermagem. 

_ __ _ 

No dia em que iniciei o estagio, iniciou, tambëm, uma Enfermei- 

ra na chefia da Unidade. Conhecemo-nos e crescemos juntas com‹>cor
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rer do tempo, sempre nos apoiando e incentivando. 

z.. .Q .- 
Eu considerava que minha adaptaçao seria mais rapida,-ja que ha

4 
via atuado anteriormente na Unidade num estagio extracurricular, 
por duas semanas. Minha avaliação estava errada, pois, naquele pe- 

riodo, eu nao tinha nenhum compromisso, nenhum guia que dirigisse 
~ ` ~ minha atuaçao. Agora, me via obrigada a marcar reunioes, fazer a- 

presentações, distribuir questionãrios, pedir colaboração e paciën 
cia. Por mais que pensasse que isto não estava me afetando, foi um 

dos fatores que mais me inibiu, pois núma avaliação inicial, feita 

pela equipe de enfermagem, esta me considerou insegura e com medo 

de me expressar. - 

Q-‹ Outro fator que dificultou minha adaptaçao, foi a experiënciade 
estar atuando sozinha, sem o contato e o apoio de um professor, .e 

sem a assistência da Enfermeira que encontrava-se entretida Qmnsuâ 

prõpria adaptação. 

O ajustamento ã planta fisica da Unidade tambëm foi lento e di- 

ficil, jã que esta estava em reforma: o posto havia sido deslocado 
... «z para um dos quartos; a numeraçao dos quartos nao havia sequência e 

algumas campainhas desligavam somente com uma chave. ' 

0 tempo e o contato diãrio com a equipe e a Unidade, fizeram cmn 

que lentamente, minhas dificuldades fossem superadas, facilitando a 

minha atuação e o desenvolvimento do meu projeto. 

aClinica Cirürgica Masculina 

Nesta Clinica, a coordenação da Unidade, no periodo da tarde, 

era feita por uma tëcnica de enfermagem, pois a enfermeira atuava 

somente no periodo da manhã.
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' As dificuidades de reiacionamento foram superadas rapidamente, 
jã que durante a minha atuação na Ciinica Mëdica, acompanhei paci- 

entes que passaram a ser cirürgicos (2 casos). Aiëm disto, era so- 
- ' 

iicitada peia tecnica de enfermagem quando esta deparava-se com al 
gum probiema. Estes fatores possibiiitaram um contato prëvio com es 
ta Unidade e equipe de enfermagem, faciiitando o meu entrosamento. 

Com reiação a pianta fisica, esta Unidade era mais organizada, 
contendo dois quartos especificos para isoiamento, o posto de en - 
fermagem ' bastante espaçoso e prãtico, a saia de curativos ampia 

e com banheiro e o sistema de campainha em perfeitas condições de 

USO. 

Nesta Unidade foi aicançado um objetivo que não estava previstm 
o de coordenação. A partir da segunda semana de atuação,.gradativa 
mente, a tecnica de enfermagem e os demais eiementos da equipe, fo 
ram deixando responsabiiidades e questões para que eu resoivesse e, 

quando me dei conta, estava ocupando o lugar de chefe da Unidade, 

resoivendo probiemas de ordem administrativas, pessoai e materiai, 

aiëm de prestar assistência e apoio aos pacientes da Unidade. 

Esta experiência foi muito produtiva e gratificante, mas por ou 
tro iado, fez com que eu me desiigasse bastante do meu objetivo 

principai, que era a execução do meu projeto. Passei a dar priori- 

dade a resoiução de probiemas da Unidade, deixando de iado a minha 

prioridade, não que este fator tenha causado uma queda na assistën 

cia, muito pe1o'contrãrio, foram atendidas e prestadas assistências 
.‹ 

a muito mais pacientes do que o previsto, mas o que decaiu foi o nu 

mero de anotaçoes ou assistência pianejada e registrada.
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Recursos Materiais- 

A Instituição, neste aspecto, era bem provida e organizada. Du 
rante minha atuação, seja na Glinica Mëdica, ou Cirürgica, não pu- 

de notar deficiência de material. Apesar da empresa fazer economia 
em relaçao a isto, sempre que era requisitado, quase que imediata» 
mente o mesmo era providenciado. ' 

A equipe de enfermagem ë responsãvel pelo preparo, limpeza e en 
caminhamento do material utilizado¬nas Unidades, para a esteriliza 
ção. As seringas são enviadas em pacotes, e os outros materiais,co

~ mo comadres, papagaios, cubas, escarradeiras, etc., sao enviados 

limpos. Estes retornam empacotados e esterilizados.

~ As Unidades sao abastecidas com roupa limpa, duas vezes ao dia, 

sendo que em quantidade mais que o suficiente.

~ 
A Instituiçao, como possui uma Escola de Auxiliar de Enfermagem, 

conta com salas de estudo e biblioteca, onde sempre que sentia ne- 

cessidade, buscava resolver düvidas na bibliografia lã existente. 

l. Primeiro Objetivo 

- Prestar assistência de enfermagem individualizada a quatro pa 
cientes, total ou parcialmente dependentes, internados na Unidade 

de Clinica Mëdica Mista do Hospital e Maternidade Dona Helena, uti 
lizando a teoria das Necessidades Humanas Bãsicas e o Mëtodo de As 
sistëncia de Wanda de Aguiar Horta, de maneira simplificada.
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Pamaatümir o objetivo, estabeleceu-se as seguintes estratêgias: 
- fazer admissão do paciente; 

.vn - fazer visita diaria a todos os pacientes da Unidade; 
- fazer revisão bibliográfica; 
- prestar assistência direta aos pacientes selecionados;' 
- elaborar o histõrico, prescrição e evolução diãrias; 
- acompanhar a visita medica; 
- registrar as atividades diãrias em um caderno. 

O objetivo seria considerado alcançado se: 
4 -1 - fosse mantida a media diaria de 4 pacientes; 

f conseguisse ter uma visão global da Unidade; 
- fosse aplicado o objetivo e estratêgias; 
- fosse feita a revisão bibliogrãfica. 

Os resultados obtidos, serão apresentados segundo cada estratê-
~ gia e avaliaçao proposta. 

Primeira Estratêgia 

- Fazer admissão do paciente durante o periodo de estãgio“paraiden 
tificar sua dependência (total ou parcial). 

,_ Os pacientes na Clinica Medica Mista, em sua maioria eram enqua 
drados dentro da definição de dependência parcial, ou seja, de aju 
da, de orientação, de supervisão e de encaminhamento. 

Foram feitas l4 admissões nesta Unidade que tiveram continuida- 

de com a aplicação do histõrico, prescrição e evolução. Porêm,alêm 

destas, foram feitas muitas outras admissões, que não tenho condi- 

ções de quantificar, pois não houve registro. Estas admissõesa mam
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foram realizadas com o objetivo de facilitar o acompanhamento da 

rotatividade da Unidade, jã que a cada dia eram internados dois a 

quatro pacientes, de acordo com as altas. 

No inicio, foram necessãrias inümeras orientações acerca de co 
.-.. z .- mo efetuar uma admissao, ja que havia uma serie de registros a se 

rem feitos, como:"anotar no censo, registrar a prescrição mëdica 
4 - no cardex, fazer pedido de laboratorio e farmacia, marcar exames, 

se necessãrio, e outros, dependendo do motivo da internaçao. 

Foi uma dificuldade superada rapidamente e que nao apresentou 

maiores problemas, pois era apenas uma questão de rotina. 

Os pacientes na Clinica Cirürgica, internavam na vëspera da ci 
rurgia, e no põs-operatõrio imediato ë que podiam ser considerados 

de dependência total, e de dependência parcial no põs-operatõrio 

mediato:
H 

Foram feitas l0 admissões nesta Unidade que tiveram continuida- 

de com a aplicação do histõrico 'prescrição e evolução. Tambëm mui 5 __ 

._ tas outras admissoes foram feitas nesta Unidade sem terem sido 

quantificadas. 

Não houve dificuldades quanto a execução das admissões nesta
_ 

Clinica, pois a rotina era praticamente a mesma da anterior, modi 
ficando-se apenas no acessõrio de alguns impressos especificos da 

Clinica; 

Segunda Estrategia 

- Fazer visita diãria aos pacientes da Unidade, utilizando um ro- 

teiro de observação para identificar novas necessidades e avaliar 

a evolução das jã existentes, bem como desenvolver a minha habili
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~ dade de observaçao. 

O meu primeiro procedimento, assim que chegava na Unidade (Cií 

nica Mëdica), era fazer o ievantamento dos pacientes internados e
4 executar a visita; No inicio, foi aitamente frustante, pois aiem 

do tempo dispendido ser muito grande (1 hora), eu não conseguia 
acompanhar a rotatividade dos pacientes, que a cada dia modifica- 
Vô. 

Passei, então, a fazer a admissão de quase todos os pacientes 

que internavam; este procedimento, associado ã visita diãria, per 
~ «- mitiu a diminuiçao do tempo dispendido na visita (45 minutos),a1an 

de possibilitar a visão giobai da Unidade, sem diminuir a quaiida 
de da visita. 

A ieitura do roteiro passou a ser desnecessãria, pois com seu 

uso diãrio, tornou-se parte do procedimento. 

A mesma estratëgia foi adotada na Ciinica Cirürgica, onde con- 

segui ter a visão giobai da Unidade mais rapidamente, isto devido 

ã experiência anterior e a rotatividade ser menor. 

Terceira Estratëgia 

- Fazer revisão bibiiogrãfica dos procedimentos de enfermageme paf 
toiogia dos pacientes sob minha responsabilidade e/ou de acordo 

com a minha necessidade.
' 

Foram feitas as seguintes revisões bibliogrãficasz
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Procedimentos de Enfermagem O que foi pesquisado 

Sondagem vesical 
Sondagem nasagãstrica 
Bandagem 
Tapotagem 
Curativo 

Tëcnica 
Principio Cientifico 

Clinica Mëdica O que foi pesquisado 

Isolamento 

Tëtano 

Neuralgia do trigëmio 

Hepatite 
DPOC 

Litiase penal 

Úlcera de estase 

Cancer 

Tipos e cuidados 
Fisiopatologia 

Terapêutica . 

Cuidados de Enfermagem 

Orientações para alta 

Clinica Cirürgica O que foi pesquisado 

Cuidados Prë e Põs-Ope 
-ratõrios 

~Pielolitotomia 
' catarata 

Cirurgia de olho{ 
_ glaucoma 

Prostatectomia 

Herniorragia 
Ginecomastia 

Geral e Especifico 

Exercicios respiratõrios 

Deambulação precoce 

Anestesia (cuidados) 

Fisiopatologia 
Terapëuticai 

Cuidados de Enfermagem 

Orientação para alta
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Quarta Estratëgia 

- Prestar assistência direta aos pacientes selecionados de acordo 

com as necessidades e prioridades. 

O total de pacientes selecionados e atendidos nas duas Unidades 

em que atuei, foi de 24, sendo l4 na Clinica Mëdica e lO na Clini 
ca Cirürgica. 

Os cuidados prestados a estes pacientes foram os mais variados, 

dentre eles: orientação, instalação de fluidoterapia, administra 
ção de medicamentos V0, IM, EV, passagem e retirada de sonda vesi 
cal, higiene e conforto, curativos, VS e outros. Não foi" possivel 

quantificã-los, pois não houve registro desta assistência. 

Como foi citado, os pacientes se enquadravam dentro da dependãn 
cia parcial, por isto, minha maior assistência foi a nivel de ori 
entação. Elas eram programadas de acordo com as necessidades do 

paciente, levantadas a partir do contato inicial - Histõrico. 

As orientações baseavam-se nos seguintes roteiros:
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Ciinica Mëdica Ciinica Cirürgica 

- O que ë sua doença
~ Por que da internaçao 

Terapêutica
_ 

- Procedimento de Enfermagem 
Orientação para aita e 

outros 

Prë-Operatõrio 
- Centro Cirürgico (procedi - 

mentos 
- Anestesia (tipos) 
- Cirurgia (como era realiza- 

da e por que) 

Condições Põs«Operatõrias 

(sondas, drenos, etc.) 

Saia de recuperação 
Exercicios respiratõrios 

z ,- Pos-Operatorio 
Dieta

~ Deambuiaçao_

_ Exercicios respiratõrios 
Retirada de sondas, drenos, 

etc. - 

=-‹ - Orientaçoes para aita 

Nesta estratëgia, posso inciuir 
A ' 

e aicançado, que foi a assistencia 
da Unidade. Apesar de eia ter sido 

quantifica-ia, devido a faita de re 

quivaie ãqueia citada anteriormente 

mais um obüetivo não previsto 

prestada aos demais pacientes 

planejada, tamöëm não posso 

gistro. Esta assistencia se e-
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Quinta Estratëgia 

- Elaborar o histõrico de enfermagem aos pacientes selecionados. 

f _. Na Clinica Medica, foram elaborados l4 historicos de enfermagem, 

dentre os quais, 8 para o sexo feminino e 6 para o sexo masculino. 

A dificuldade na execução do histõrico apresentou-se somente no 

inicio. A inexperiência na coordenação da conversa foi o principal 

obstaculo, pois permitia ao paciente fazer divagaçoes, aumentando 
o tempo dispendido e, muitas vezes, fazendo cmnquese¬p@wmsse'infor 
maçoes importantes. Antes de conversar com o paciente, eu fazia' a 

~ «- leitura do roteiro e nao levava material para as anotaçoes; muitas 

informações se perderam ou foram deixadas de serem exploradas. 

Apõs a execução de mais alguns histõricos, a entrevista se tor- 

nou mais objetiva e as informações mais completas, tornando o pro- 

cedimento mais rico e estimulante.
H 

.- Na Clinica Cirürgica, foram elaborados l0 historicos de enferma 
gem, todos eles para o sexo masculino. 

Q.. 

A execuçao ficou facilitada devido a experiência anterior, onde 

havia adquirido um pouco de habilidade. 

Em ambas as Clinicas, foi mantida¬uma mëdia de três pacientes 

diãrios, isto devido ao envolvimento com outras atividades, como 

acompanhamento de alguns elementos da equipe na execução de cuida- 

dos, execução da visita a todos os pacientes da Unidade, minhainex 
periëncia na execução de procedimentos com rapidez e eficãcia, co- 

ordenação da Unidade e outros.



l8 

Sexta Estratëgia 

- Elaborar prescrição e evolução de enfermagem diãrias aos pacien- 

tes selecionados. 

Prescrições: 

Foram elaboradas 6l prescrições na Clinica Mëdica e 30 prescri- 
.M .- çoes na Clinica Cirurgica. 

Aš prescrições de rotina, como: auxiliar na higiene corporal, fa 
zer a troca de curativos, administrar medicamentos e outros, não fg 

ram registrados. As prescrições ativeram-se a cuidados que requeriam 

uma atenção especial, como: estimular alimentação, fazer atissepsia, 
higiene oral, estimular deambulação, fazer compressas quentes ou 

frias, etc. 

A equipe de enfermagem, em ambas as Clinicas, executava as pres - 
crições como parte de seu dia-a-dia. ' 

Como os pacientes eram basicamente orientaçoes, estas eram execu 
tadas logo nos primeiros dias de internação, para que todas as in - 

formaçoes fossem fornecidas ao paciente. Com isto houve pacientes 

que não tiveram prescrições durante toda a sua internação, causando 

diferença entre o nümero de prescriçõese o nümero de evoluções.

~ Evoluçoes: 

~ .ç z Foram elaboradas 82 evoluções na Clinica Medica e 47 na Clinica 

Cirürgica. 

~ z 
As evoluçoes eram diarias e registradas logo apõs a visita ao pa 

ciente, seguindo uma descrição cëfalo-caudalf Os acompanhamentoserqn 

feitos também aos finais de semana, caso o paciente ainda permane
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fcesse internado. ' 

As anotações, com o correr do tempo, tornaram-se mais completas, 

mas não chegaram a ser perfeitas, isto devido a ausência e estimu- 
lo do professor e falta de credibilidade e insistência de minhapar 
te; 

Sëtima Estratëgia 

- Acompanhar a visita mëdica sempre que possivel. 

.u 1- -». A visita medica era executada no periodo da manha e eu atuava no 

periodo da tarde. Este foi o obstãculo encontrado na execução des- 

ta estratëgia. 

Para acompanhar o pensamento e as decisões mëdicas, eu recebia 

o plantão da enfermaria (Clinica Mëdica), jã que a Única anotação 
z f ‹.. feita pelo medico no prontuario do paciente era a prescriçao. Na

4 Clinica Cirurgica foi adotada a mesma conduta. 

Eu senti dificuldades, muitas vezes, por falta deste contato,
, que, em alguns momentos, tornou dificil o dialogo com o paciente, 

1 › 

«-1 4! devido a informaçoes contraditórias. 

Oitava.Estratëgia 

Fazer o registro das atividades diãrias em um caderno que permane-
, cera na Unidade. 

As atividades registradas no caderno forami 
` f ~ ` ~ - historicos, prescriçoes e evoluçoes; 

.. - pesquisas bibliograficas; 
‹-- orientações informais fornecidas aos funcionãrios.
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2. Segundo Objetivo 

- Implementar um programa de atualização para a equipe de enfer- 

magem da Unidade, de acordo com as sugestões do grupo e necessida ~ 
- ' 

,_ . - 

des levantadas atraves da observaçao. 

Para atingir este objetivo, também foram estabelecidas estratë - 
gias: 

- fazer observação da equipe; 
4 , - levantar as necessidades atraves de um questionario; 

- discutir os assuntos apontados e elaborar o programa; 
- executar e avaliar o programa. 

O objetivo seria considerado alcançado se: 

- houvesse mudança de comportamento; 
- fossem observados os prazos estabelecidos e feitas as avalia - 

ções com o grupo. Â
' 

O objetivo aqui proposto, de implementar um programa de atualiza 
ção, não foi alcançado devido a vãrios motivos. No inicio do estã - 

gio foi distribuido um questionãrio para a equipe de enfermagem, con 

forme a estrategia, e marcado um prazo para a devoluçao. O prazo se 

esgotou e os questionãrios, na sua maioria, não foram devolvidos.
` 

Foi reforçado, junto a equipe, a importância daquele programa, e a 

necessidade da devolução para a tabulação dos dados. Ainda assimnão
N houve resposta. Diante desta situaçao, me senti impotente, desprepa 

rada e sem saber que atitude tomar. 

~ 4 Seguindo a isugestao da Enfermeira, pensei em mudar as estrate ~ 

gias e elaborar um programa somente a partir das necessidades obser
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vadas e alguns temas por mim escolhidos. Quando estava começando a 

aceitar esta idëia e a criar coragem de executã=la, aconteceu o fe 
chamento da Unidade de Clinica Mëdica. 

Durante o periodo em que atuei na Clinica Mëdica e, posteriormen 
te na Cirürgica, foram feitas vãrias orientações informais para as 

equipes de ambas as Unidades. Estas aconteceram num clima favorãvel 
f ~ 

e de confiança mututa, adquirida com humildade por nao saber todas 

as respostas e com interesse por parte deles. A maior`parte das orl 
entações ocorreu devido a este ultimo fator e alguns problemasa par 
tir de minha observação. 

Os assuntos abordados foram: 

Temas O que foi pesquisado/abordado 

Isolamento O que, por que e cuidados de 
~ enfermagem 

Curativo, Bandagem, Tapotagem, 
Abertura de pacotes: luvas, cu 
rativgs' Cgbas” etC'° Sondagem, Tëcnica e principios cienti-' 
nasogastrica, Sondagem vesical, ficos 
Elister, Colocaçao e retirada 
dè.fluidoterapia 

Procedimentos cirürgicos O que' por que e Cu1dad°S de 
A enfermagem 

Cuidados na administraçao de 
medicamentos

d Patologias: tetano, neuralgia Fisioterapia e cuidados de en 
Q. ._ do trigemio e cancer - magem 

A aceitação por parte da equipe foi muito boa, pois foram temas 

que eles mesmos me questionaram e pediram orientações.
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Püde fl0täP, na maioria, mudança de comportamento, tanto na execu 
.,... çao de procedimentos, como no reiacionamento entre os eiementos da 

equipe. 

Apesar de o objetivo não ter sido aicançado como havia sido pro- 

posto, eu o considero atingido em parte, perante esta perspectiva 
de orientaçao e atualizacao informal. 

Teria sido importante a experiência do ensino formai, elaboraçao 
de programas, etc., para o meu crescimento pessoai e como profissio 
nai; mas infeiizmente, por motivos apontados anteriormente, nao foi 

possivei.



23 

IV - CONCLUSÃO 

A experiência possibilitada por esta Unidade Curricular, vai me 

acompanhar por toda a vida profissional futura, pela sua riqueza e 

simplicidade. 

O fato de estar atuando sozinha, longe da proteção da Universi- 

dade e do professor, num ambiente estranho e novo, dependendo do 

meu prõprio esforço, a tornaram mais rica ainda.

z 
Quero colocar que considero meu desempenho satisfatorio diante 

das circunstâncias, mas tenho de acreditar mais em mim, em meu po- 

tencial e conhecimento, e impor com mais firmeza as coisas que acre 

dito. Passei por muitas experiências novas, tanto a nivel emocional 

como de desempenho que possibilitaram um crescimento pessoal e cien 

tifico, mas ainda preciso-me aperfeiçoar. 

Quero tambêm agradecer o desempenho e amizade de minha orientado 
.- 

ra Lidvina Horr, que foram decisivos em muitos momentos de meu esta 

gio. Apesar de nosso contato ter sido pouco, pela distância e tal- 

vez pouco empenho de minha parte, sua presença foi sempre gratific- 

cante, principalmente pela segurança e crença na nossa Enfermagem 

que ela transmitia. 

As minhas supervisoras Hanna e Miriam, quero agradecer a amizade 

e o exemplo apresentado» de sua postura profissional. A avaliação 

escrita elaborada pelas mesmas consta do Anexo l. 

Tenho consiência de que devo me esforçar muito ainda para atin - 

gir meus objetivos profissionais, mas esta experiência possibilitou 
._ f , 

um caminho, uma luz que me guiara num futuro proximo.
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Anexo 1 

AvAL1AçÃo 

Sentimo-nos honradas em receber a estudante Marcia Fernandes dos // 

Santos, da VIII Unidade Curricular-do Euro de Graduação em Enfermagem / 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a qual optou em deseg 

volver=seu projeto de conclusao nesta entidade hospitalar. 

Em relação ao projeto em si, admiremos a autenticidade que transpa~ 

recia dos trabalhos, a qual sem utopia soube fazer uso dos instrumentos 
I V A disponiveis, objetivando melhorar a qualidade da assistencia de Enferma 

gem. 

Traduz o esforço tido não eo em ocupar espaço e marcar presença, mas 

houve a preocupação com a educação em serviço, que envolve a equipe, cg 

pacitando-a a atuar numa continuidade do trabalho iniciado. 

No que tange a execução-do projeto, seguindo as estrategias propos~ 

tas, a estudante contou com uma barreira pessoal, sua timidez, a qual' 

teve que vencer e parabenizamo-la pelo sucesso alcançado neste sentido. 

Nas admissoes, deparou-se diferente do que estava habituada, com u- 

ma rotatividade elevada de clientes, o que exigiu dela a agilização de' 

atuação, desenvolvida com eficiencia. 

As visitas diarias aos clientes da unidade foram abrangesntes e hou 

ve boa receptividade por parte dos pacientes. A capacidade de observa-“ 

ção, subsidiada pela indole propria da aluna, somada a confiança que ins 

pirava, fez com que pudesse identificar problemas outrora ignorados pela 

equipe e que assim puderam ser superados, contribuindo para a recupera- 

ção dos clientes. 

A assistencia direta aos pacientes não se limitou aos selecionados, 
` - . mas sim, estendeu‹se a unidade toda, visto estarmos passando por um mo- 

. f 

mento critico de extrema falta de pessoal. Merece destque eloggiavel a

l
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KI Í atuaçao pratica nas mais variadas tarefas, nos quais mostrou habilidade 
e conhecimento de causa, subsidíando sempre com a teoria adquirida, quan 

do inquirida. 

C0mO Cüflseqüencíã, as prescriçoes e evoluçoes foram eficientes, mas 

em ndmero reduzido ao previsto. 
` Em relaçao ao objetico segundo, a educaçao em serviço, este foi al- 

cançado com pleno efiito, porem fugindo da estrategia, desenvolveu-se / 

mais atraves de reuniçoes informais e a nivel de pessoa a pessoa com os 

funcionarios na medida em que os problemas e duvidas surgiam. 

A confiança conquistada na equipe de enfermagem, medica e da Casa / 

em si, merece destaque. A maneira como soube superar divergências de o- 

pinioes, convencendo sem pressa, mas no momento oportuno são elogiaveis. 

A mudança de Unidade para uma clinica cirúrgica, por problemas admi 

nistrativos, quiseram abalar o projeto, mas graças a capacidade de adag 

tação a aluna superou com exito esta situaçao critica. 

Notadamente sentimos e acompanhamos a crescente visao global da Uni 

dade que a estudante desenvolveu no transcorrer do periodo, assumindo / 

inclusive a liderança e coordenação da‹nova unidade na ausencia da Enfeg 

meira. Alegra-nos ver desabrochas na Marcia ema profissional capaz e fã 

zemos votos pelo seu sucesso futuro como tal. 
' 1 c n , O Q Alem de profissional, vimos na Marcia uma amiga. 

Í Ê Parabens! Voce merece. 

Enffl. Miriam Ellen Kzieci 
Chefe do serviço de Enfermagem 

J/âzn-ngm? ti ¿z,,¿¿,z 221122 » 

Enf9. Hanna Matilde Sobotka 
Chefe da Unidade de Clinica Médica


