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PROJETO MéTODO CANGURU NA UNIDADE DE INTERNAçãO NEONATAL DO HCPA 

KAREN H. E. GANDOLFI;DANIELLE GARCIA DA SILVA; MARIA LUZIA CUNHA; MARLENE COSTA; NEIDA 
SOLLA; CLARISSE ZAMBRANO; CLáUDIA NERY. 

  Introdução: A hospitalização do filho recém-nascido (RN) é um acontecimento inesperado e doloroso para os 
pais que, na maior parte das vezes, aguardam um RN saudável e em condições de ir para casa. Durante período 
de internação, é importante que os pais e a família participem dos cuidados do bebê e dessa forma se sintam 
preparados para cuidá-lo após a alta hospitalar. O Método Canguru procura tanto atender as necessidades de 
preparo para alta hospitalar quanto às de manter o bem-estar e a confiança dos pais/família na equipe e em si 
mesmos. É um tipo de assistência ao neonato que implica em contato pele-a-pele precoce entre pais e o RN de 
baixo peso de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser suficiente, permitindo, dessa forma, 
uma maior participação dos pais no cuidado ao bebê.  Objetivos: Promover o desenvolvimento e o fortalecimento 
do vínculo entre o RN e seus pais através do contato pele-a-pele; estimular e promover o aleitamento materno. 
Metodologia: Todos os RNs que nascem com peso inferior a 2000g são incluídos no Método Canguru. É feito 
busca ativa das mães através de visitas na Unidade de Internação Obstétrica (UIO) ou no Centro Obstétrico 
(CO), onde são orientadas sobre o método e são esclarecidas as dúvidas sobre as condições dos RNs. Realiza-
se acompanhamento da mãe na 1° visita ao RN internado. Coloca-se o RN em contato pele-a-pele, Posição 
Canguru, com o intuito de favorecer a interação mãe/bebê e o aleitamento materno. Resultados: Houve boa 
resposta por parte das mães e dos pais em participar do Método que foi observada pela adesão ao projeto, 
ocorrendo interação entre pais/bebê, maior esclarecimento e segurança de como lidar com o RN e um aumento 
nas altas de RNs sugando ao seio materno. Conclusões: Percebemos que o Projeto Método Canguru 
desenvolvido no HCPA é eficaz na promoção, estabelecimento e fortalecimento do vínculo entre os RNs e seus 
pais e que, a sua realização estimula o aleitamento materno.  

  

O PROCESSO CIRÚRGICO COMO ALTERNATIVA PARA A VIDA: SENTIMENTOS E PERCEPÇÕES DE PAIS 
QUE VIVENCIARAM O PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO. 

VANESSA KOLLING;BIZ, ADRIANE SOUZA. 

  O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada 
de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Submeter-se a uma intervenção 
cirúrgica é uma situação consideravelmente distinta, por isso, a ansiedade é um dos sentimentos mais comuns. 
Compreende um conjunto de manifestações comportamentais que varia em intensidade e flutua com o tempo. 
Este estudo possui como objetivos retratar os sentimentos e percepções de pais que vivenciaram o processo 
cirúrgico oncológico de seus filhos. A pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem naturalística. A 
população compreendeu enfermeiros da unidade de oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
e pais cujos filhos foram submetidos a cirurgias oncológicas, com amostra intencional. A coleta de dados ocorreu 
através de uma entrevista com foco e a análise fundamentou-se através da proposta de análise de conteúdo. O 
estudo respeitou as Diretrizes e Normas Regulamentadoras para a Pesquisa em Saúde. O processo cirúrgico 
simboliza um momento chave no tratamento dos pacientes com câncer. Os pais, embora envoltos por um 
sentimento de medo generalizado, demonstram estar esperançosos com a possibilidade de cura. As possíveis 
seqüelas causam desconforto, porém, os benefícios da cirurgia promovem grande expectativa, fazendo-os 
distanciar-se do medo da morte. A confiança na equipe e nos pais de crianças que passaram pela mesma 
situação promove estímulos positivos. O desafio permanece na promoção de uma assistência hospitalar que 
forneça suporte teórico e emocional aos sujeitos internados, de forma que o profissional compreenda as 
dificuldades vividas e incentive o enfrentamento da situação a partir de um cuidado integral.  

  

ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS REALIZADOS PELO ENFERMEIRO EM UNIDADE DE 
INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA: UMA CONTRIBUIçãO AOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS EM ENFERMAGEM  

ANA MARIA MULLER MAGALHAES;ARLENE GONçALVES PEDROSO 

Introdução: No Brasil, são poucos os estudos que relacionam a especificidade do cuidado ao infante realizado 
pelo enfermeiro e a influência ou não dessas peculiaridades no dimensionamento de recursos humanos em 
enfermagem. Objetivos: - Analisar procedimentos assistenciais realizados pelo enfermeiro em Unidade de 
Internação Pediátrica visando fornecer subsídios para o planejamento de recursos humanos de enfermagem.  
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional exploratório descritivo, com uma abordagem  quantitativa, 

micheles
Caixa de texto
23



 24 

baseado em um levantamento de campo. A coleta de dados ocorreu durante quatro semanas, em dias úteis, no 
período da manhã, através da observação dos seguintes tipos de procedimentos realizados exclusivamente pelo 
enfermeiro: punção venosa e passagens de sonda nasogástrica (SNG) e sonda nasoentérica (SNE). Análise dos 
dados: Observaram-se trinta e sete (37) procedimentos de punção venosa  e vinte e um (21) procedimentos de  
sondagens em crianças hospitalizadas em unidade de internação pediátrica, cuja média de idade foi de um ano e 
quatro meses (1a4m). O tempo despendido na realização dos procedimentos estudados evidenciou uma média 
de 17,62 minutos (IC95% 15,32; 19,93) para a realização de punção venosa, com um tempo mínimo de 8,5 
minutos e  um tempo máximo 32,2 minutos. Para a realização da sondagem (SNG/SNE) foi identificado um 
tempo médio despendido  de 10,8 minutos (IC95% 9,38; 12,22), com um tempo mínimo de 6 minutos e tempo 
máximo de 17,4 minutos. Considerações finais: Os procedimentos realizados pelo enfermeiro não restringem-se 
ao domínio de uma habilidade técnica, mas envolvem vários fatores humanos e materiais. O tempo despendido 
na realização dos procedimentos estudados evidenciou uma média de 17,62 minutos  para a realização de 
punção venosa e 10,8 minutos para a realização de sondagem nasogástrica e nasoentérica.    

  

ESTUDOS SOBRE O CUIDADO AO RECéM-NASCIDO PRé-MATURO 

MELISSA DE AZEVEDO;ELIANE NORMA WAGNER MENDES 

A presente atividade é dirigida aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Unidade de Internação de 
Neonatal(UIN) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre(HCPA) e aos alunos da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul interessados em estudar e implementar práticas de cuidado 
favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos de pré-termo(RNPT).Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, os bebês são considerados de pré-termo quando nascem antes da 37a semana de 
gestação,independente do peso.Os RNPT, quanto maior a imaturidade e menor o peso ao nascer, mais 
precisam de cuidados diferenciados e de período de hospitalização prolongado, requerendo semanas até meses 
para a sua recuperação.A atividade tem como objetivo qualificar enfermeiros,técnicos e acadêmicos de 
enfermagem para o cuidado com o crescimento,o desenvolvimento e a relação familiar do RNPT 
hospitalizado.Para isso, serão realizadas atividades de integração docente-assistencial e atividades assistenciais 
de enfermagem ao RNPT e sua família.As atividades de integração docente-assistencial, em fase de 
organização, serão desenvolvidas através de seminários de estudos dirigidos aos profissionais que trabalham na 
UIN.As atividades assistenciais de enfermagem ao RNPT e sua família estão sendo realizadas através de 
Encontros Semanais com Pais de Bebês Prematuros internados no HCPA, sendo abordados temas relacionados 
ao cuidado hospitalar e domiciliar dos RNPT,que são desenvolvidos através de palestras, grupos e materiais 
visuais. Até o momento, foram realizados 3 Encontros Semanais, entre 23/06 a 07/07/2005. De um total de 10 
famílias de RNPT, participaram 05 pais e 14 mães.A idade gestacional média dos bebês ao nascer foi de 31 
semanas e 07 dias, e o peso médio ao nascer, 1663 gramas. 

  

PERCEPçãO DAS ENFERMEIRAS PEDIATRICAS EM RELAçãO AO MANEJO ORIENTADO PARA A 
QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANçAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO I  

NATASHA FERNANDA RODRIGUES DE ALMEIDA;SOLANGE MACHADO GUIMARãES 

O Diabetes Mellitus tipo I caracteriza-se pela deficiência de Insulina, atingindo preferencialmente crianças e 
adolescentes. O tema foi através da reflexão que alguns trabalhos em enfermagem focalizavam apenas o 
tratamento, e não o cotidiano dos portadores. O objetivo foi investigar a percepção das Enfermeiras Pediátricas 
sobre as implicações do Diabetes, para a qualidade de vida dos portadores. A pesquisa quantitativa, realizada na 
Universidade Luterana do Brasil, teve uma amostra de 14 Enfermeiras do curso de Especialização Pediátrica. O 
questionário para a coleta de dados conteve 06 questões. Os resultados demonstraram que no entendimento 
das enfermeiras as maiores implicações do Diabetes no cotidiano é regular a dieta/evitar doces, e atividades 
físicas. Os conflitos, e preconceitos, foram às implicações em relação à escola. Em relação à vida futura, reações 
psicológicas e medo das complicações da doença. Das dificuldades dos familiares o excesso de zelo, e 
alterações alimentares. Referentes às estratégias, é importante a integração do paciente, escola e família para o 
entendimento da doença. Os indicadores de qualidade são conscientização e aderência ao tratamento. Busquei 
entender as implicações do Diabetes, para implementar estratégias nas orientações às crianças e adolescentes, 
para uma  vida com qualidade, sugiro que sejam realizados mais estudos nesta área. 

  

LEUCEMIA NA INFÂNCIA: IMPLICAçõES DAS INFORMAçõES PARA OS FAMILIARES 

PRISCILA GUIMARãES CARVALHO DA SILVA;NAIR REGINA RITTER RIBEIRO 




