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uma estratégia eficaz na redução das taxas de mortali-
dade materna. Os objetivos do estudo foram revisar o 
tema Doença Hipertensiva Específica da Gestação, a 
assistência à mulher no Brasil, a transição da gestação 
de alto risco abordando a assistência pré-natal como 
estratégia de redução da mortalidade materna e a edu-
cação para saúde. A metodologia desta revisão de 
literatura ocorreu através de dissertações, artigos e 
livros. A busca pelos materiais deu-se a partir de bases 
de dados Lilacs; Scielo; BDENF; banco de teses da 
USP, UNICAMP, UFSC e UEM. Como resultado 
desta revisão obteve-se uma reflexão sobre a assistên-
cia à saúde da mulher no período gravídico-puerperal, 
o cuidado integral e educativo; percebendo-se a neces-
sidade dos enfermeiros atuantes no pré-natal estarem 
capacitados a prestar uma assistência adequada à mu-
lher acometida pela doença hipertensiva da gestação. 
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O Processo de Enfermagem é o instrumento através do 
qual se estruturam as bases teóricas da profissão; con-
fere identidade à prática profissional das enfermeiras e 
contribui para a construção do conhecimento na área 
de enfermagem. O presente estudo tem por objetivo 
verificar se os registros da anamnese e exame físico, 
realizado pelas enfermeiras, das Unidades de Interna-
ção Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
estão conforme o preconizado pela instituição. Trata-se 
de uma pesquisa documental, de natureza qualitativa, 
do tipo descritiva. A coleta de dados foi feita através da 
leitura dos prontuários e anotações no instrumento de 
coleta, de dez prontuários de crianças hospitalizadas na 
Pediatria do HCPA, as quais foram submetidas ao 
Processo de Enfermagem e estavam internadas há pelo 
menos cinco dias. Para a análise dos dados obtidos foi 
utilizada a Análise de Conteúdo Manifesto. Na pré-
análise, os dados foram organizados em unidades de 
registros e de contexto. Na fase exploratória foi condu-
zida uma análise vertical e uma análise horizontal. Por 
último, na terceira fase, esses resultados foram inter-
pretados à luz da literatura específica, para que fosse 
possível aplicar o que foi definido na fase anterior. O 
projeto do Trabalho de Conclusão de Curso foi apro-
vado inicialmente pela Comissão de Pesquisa da Esco-
la de Enfermagem da UFRGS, sendo posteriormente 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA. A 
pesquisa revelou quais etapas são registradas e quais 
são os itens contemplados em cada etapa. Mostrou 
também os dados que deixaram de ser registrados. 
Foram muitos os dados omitidos frente a isto, sugere-
se uma reavaliação desse instrumento, por tratar-se de 
uma ferramenta de extrema importância para a avalia-

ção do paciente pediátrico. Descritores: Enfermagem 
pediátrica – Anamnese – Exame Físico. 
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Introdução: o brincar é uma atividade essencial para a 
criança hospitalizada. Tendo em vista que tão impor-
tante quanto os medicamentos, são: o amor e a atenção, 
foi criado o Projeto de Extensão “Crescendo com a 
Gente”, tendo como foco o espírito lúdico, afim de 
proporcionar brincadeiras e momentos de trocas afeti-
vas entre crianças e participantes. Objetivo: compreen-
der as percepções dos acadêmicos de enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a cerca 
das experiências enquanto participantes do Projeto. 
Métodos: trata-se de um estudo qualitativo do tipo 
exploratório descritivo utilizando para coleta de dados 
questionário semi-estruturado, cujas informações fo-
ram submetidas à análise de conteúdo, sendo aprovado 
pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem e 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Resultados: da análise 
emergiram três categorias: o vínculo como conquista; o 
despertar da consciência criativa e as repercussões do 
lúdico para a criança hospitalizada. Quanto ao vínculo 
das crianças com os acadêmicos destaca-se o cresci-
mento dessa relação através da confiança e afinidade. 
No que tange a criatividade, os acadêmicos revelam a 
identificação das crianças com brincadeiras interativas. 
Quanto ao lúdico percebe-se que é no momento do 
brincar que as crianças abstraem a dor e o sofrimento 
inerentes à hospitalização. Considerações finais: é na 
criatividade presente nas atividades lúdicas que reside 
o mérito desta proposta. Para tanto, torna-se fundamen-
tal conhecer as experiências dos acadêmicos, os senti-
mentos despertados e as necessidades percebidas, atra-
vés de suas manifestações, a fim de manter a proposta 
enriquecedora. 
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A pediatria do HCPA vem ao longo de três décadas 
desenvolvendo suas atividades tendo como premissa 
norteadora o Sistema de Permanência Conjunta 
Pais/Filhos, pois a família é parte fundamental no pro-
cesso de recuperação da saúde da criança. Assim famí-
lia está inserida na assistência de enfermagem. Objeti-




