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CARACTERIZAçãO DOS TRABALHOS DE CONCLUSãO DE CURSO COM FOCO NO IDOSO: SUBSíDIO 
PARA O ENSINO DO CUIDADO NA ENFERMAGEM  

RAFAELA BERNARDES ESCOUTO;MARIA DA GRAçA OLIVEIRA CROSSETTI; CAROLINA CAON OLIVEIRA; 
GIORDANA DE CáSSIA PINHEIRO DA MOTTA; PRISCILLA CâNDIDO ARAúJO  

Estudos demográficos têm evidenciado crescente aumento da população idosa no Brasil e queda nas taxas de 
mortalidade em quase todo o mundo (FREITAS, 2002). Destaca-se assim o papel do enfermeiro, cuja formação 
acredita-se que deva contemplar todas as etapas do ciclo vital. Ressalta-se então as experiências de ensino do 
cuidado ao idoso. Contudo, as vivências acadêmicas apontam para uma lacuna nessa área. Diante disso, visou-
se caracterizar a produção científica relativa ao idoso, expressa nos trabalhos de conclusão de curso (TCCs) dos 
alunos de graduação em enfermagem de uma universidade pública. Trata-se de um estudo bibliográfico (GIL, 
1991) em que buscou-se trabalhos dos alunos na biblioteca e no arquivo da disciplina de TCC. Encontrou-se 
duzentos trabalhos, produzidos no período de 1998 à 2004, destes foram selecionados sete, que abordavam 
temas relativos ao idoso. Com a análise temática (BARDIN, 1977) identificou-se dados referentes ao título, 
objetivos, metodologia e população estudada. Os resultados caracterizam os TCCs em: somente 3,5% (7) dos 
TCCs abordaram o tema idoso; 57,14% (4) destes tiveram como locus do estudo o idoso na comunidade; 70% 
(5) foram estudos exploratórios descritivos quantitativos; 42,85% (3) objetivavam o estudo do autocuidado do 
idoso e 28,57% (2) o cuidador familiar. Concluiu-se que, embora acredita-se que o número (200) dos TCCs não 
expresse a totalidade da produção do período, o conteúdo cuidado ao idoso tem sido pouco estudado e 
conseqüentemente pesquisado, o que pode atribuir-se à inexistência de experiências de ensino e aprendizagem 
específicos e conseqüente interesse pelo tema. Recomenda-se a realização de mais estudos dessa natureza, 
para se ter um real diagnóstico do ensino e formação de enfermeiros para atender essa população.     

  

CUIDADO HUMANIZADO: O OLHAR DOS ENFERMEIROS DO SERVIçO DE EMERGêNCIA 

MARIA DA GRAçA OLIVEIRA CROSSETTI ;RITA DE CáSSIA GONçALVES DA SILVA  

O cuidado humano tem sido foco de estudo em diferentes contextos, sendo considerado a essência da 
enfermagem. O processo de cuidar, segundo Crossetti (1997), é algo dinâmico, significando o ser e estar com o 
outro, o envolver-se, o ajudar, o ser cuidado. O ambiente, segundo Waldow (1998), Watson (1981), Vianna 
(2001), Crossetti (1997) e Lucena (2000), pode ser inadequado para que o cuidado aconteça. Se hostil, fica 
inviável praticá-lo numa concepção humanística, passando o paciente a ser o objeto e não o sujeito dessa ação. 
Nesse contexto, a preocupação com o cuidado humanizado nos serviços de emergência é constante, que por 
serem locais sujeitos à superlotação limitam as ações de cuidado humano. Considerando a importância da 
humanização no processo de cuidar, decidiu-se fazer este estudo, com o objetivo de compreender o significado 
do cuidado humanizado para os enfermeiros de um serviço de emergência de um hospital universitário. Esse 
estudo, de abordagem qualitativa exploratória descritiva, contou com a participação de oito enfermeiros. Os 
dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada e analisados através da Análise de Conteúdo de 
Bardin (1977). Com os resultados conclui-se que, sob o olhar do enfermeiro, o cuidado humanizado na 
emergência se estrutura nas seguintes categorias: concepção de cuidado humanizado; percebendo o ambiente 
do cuidado; razão e sensibilidade para cuidar e capacitando para cuidar. Conclui-se que o cuidado humanizado 
para esses enfermeiros depende da conscientização que têm sobre as necessidades humanas dos que 
assistem. Contudo, mesmo diante das condições do ambiente do serviço de emergência, o cuidado humano 
acontece, porém merece maior atenção no que se refere ao cuidado com o ser cuidado e com os cuidadores de 
enfermagem.  

  

CIRURGIA TORáCICA - UMA SOLUçãO PARA O POSICIONAMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES 

MARTA JUSTINA GIOTTI CIOATO;DR. ALEXANDRE HEITOR MORESCHI; TEC. ENG. FERNANDO DA ROSA 
MARTINS; ENG. LíVIO SCHIMITT; DR. MAURíCIO SAUERESSIG  

Introdução:O paciente submetido à toracotomia com incisão póstero ou antero-lateral exige posicionamento em 
decúbito lateral ou dorso-lateral.Isto requer dispositivos ou acessórios que garantam a segurança e conforto do 
paciente e possibilitem ao cirurgião uma área adequada para a abordagem cirúrgica,além de espaço adequado 
ao anestesiologista para administração de infusões, agentes anestésicos e executar os procedimentos intra-
operatórios.A responsabilidade quanto ao posicionamento do paciente recai sobre o cirurgião, anestesiologista e 
equipe de enfermagem.A carência de equipamentos e acessórios das mesas cirúrgicas para um posicionamento 
cirúrgico adequado quanto à acomodação dos braços em posição dorso-lateral ou lateral nos levava a improvisar 
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