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Apresentação  

O I Simpósio de Humanização da Unidade de Emergência do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HCFMRP/USP 2018, tem como 

objetivo discutir a diversidade populacional nas práticas hospitalares dentro da diretriz 

“Acolhimento” – Política Nacional de Humanização (PNH). O Acolhimento é uma ampla 

diretriz que prevê a singularidade de cada usuário. 

O Simpósio tem como proposta iniciar a quebra de barreiras culturais e sociais, 

que foram construídas ao longo dos anos, com objetivos de iniciar discussões na rede de 

saúde para compreendermos a diversidade populacional e consequentemente 

melhorarmos a qualidade na assistência à população. Contamos ainda com apresentação 

de trabalhos oral e/ou pôster, em duas temáticas (gestão e assistência) e premiações. 
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CONSTRUINDO NOVOS SIGNIFICADOS SOBRE 

HUMANIZAÇÃO: O DESENVOLVIMENTO DE GESTORES 

SOBRE O TEMA 

 

AUTORES: Haline Fernanda Canelada, Patricia Sanches, Cleice Daiana Levorato e 

Danielle de Oliveira Nogueira  

 

INTRODUÇÃO 

A terminologia humanização possibilita inúmeras interpretações, sendo que, 

quando não alinhada e definida de forma clara, institucionalmente, ruídos de 

comunicação inadequados à proposta podem surgir, culminando na ausência de 

envolvimento dos colaboradores para o desenvolvimento e valorização das ações de 

humanização, justamente, devido às observações baseadas no senso comum. Desta forma, 

partindo do pressuposto do papel do líder educador como figura estratégica para 

disseminação do trabalho realizado e observação empírica do pouco envolvimento dos 

mesmos nas questões relacionadas à Humanização na Instituição, organizou-se um 

projeto de educação continuada envolvendo todos os gestores e colaboradores de áreas 

estratégicas. Desta forma, sendo um dos papéis do líder ser exemplo ao personificar e 

disseminar a cultura institucional, a qual é composta pela sua missão, visão e valores, 

compreende-se que ele é um dos pontos estratégicos para parceria no fortalecimento da 

humanização.  

 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a compreensão do conceito de Humanização, conforme Política 

Nacional de Humanização (PNH) e Política Estadual de Humanização (PEH), suas 

atribuições e seus limites.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Oportunizar um espaço de relatos das práticas e dificuldades vivenciadas 

vinculadas à humanização; 

Atuar em equipe, unindo forças, considerando ser a humanização um dos valores 

institucionais.  

Menção Honrosa – Modalidade Comunicação Oral 
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METODOLOGIA 

Os encontros, fomentados pela Comissão de Humanização do HEAB/AME, 

possuem como base norteadora o contexto real dos gestores, a partir da exploração de 

suas práticas, os quais são impregnados de sentidos, fato este que permite, a partir de seu 

processamento em conjunto, a construção de novos entendimentos que qualificam a 

intervenção na realidade. Toda metodologia dos encontros foi construída tendo como 

norteadoras a PNH e PEH. Os encontros foram organizados para serem realizados 

mensalmente, durante o ano de 2018, em data e horário programados. 

 

CONSIDERAÇÕES 

Através da oferta deste espaço e do uso de atividades disparadoras, tem sido 

possível observar uma ampliação do olhar dos gestores sobre os dispositivos e diretrizes 

norteadores da PNH, bem como o estreitamento das relações entre os participantes e a 

reflexão critica, através de situações reais, de estratégias para efetivação de práticas 

concretas de humanização. Até o momento, estes resultados têm auxiliado no 

fortalecimento de ações da Comissão de Humanização, visto o apoio e conhecimento 

construído junto aos gestores e lideranças e disseminado aos demais colaboradores. 
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IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOS 

PALIATIVOS NO DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE UM 

HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 

 

AUTORES: Frederica Montanari Lourençato 

 

INTRODUÇÃO 

Cuidados Paliativos é a assistência integral oferecida a pacientes e familiares 

frente a doença grave que ameace a vida. A prática no atendimento em emergências é 

desafiador pela discussão sobre os limites de tratamentos curativos, considerando a 

proporcionalidade das condutas frente à abordagem da qualidade de vida, o que pode 

melhorar o atendimento acrescentando foco no controle de sintomas, na comunicação, e 

na terminalidade e evitando a distanásia. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a implantação do serviço de cuidados paliativos em hospital de 

emergência de nível terciário e o impacto da atuação da equipe de interconsulta nos 3 

primeiros anos. 

 

MÉTODOS 

Análise da implantação, do processo de capacitação das equipes, sensibilização 

dos colaboradores, formação da equipe de interconsulta, criação do serviço e análise da 

atuação. 

 

RESULTADOS 

De 2014 a 2017 foram atendidos 1397 pacientes, idade mediana de 67 anos e 

prevalência do sexo masculino (56%). As patologias mais representativas foram Câncer 

(31%) com complicações agudas, Acidente Vascular Cerebral (22%) e Doenças Crônicas 

em agudização (28%). Na Palliative Performance Scale, 73% tinham PPS 10%, 

Menção Honrosa – Modalidade Pôster 
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comprovando a gravidade dos pacientes. Os desfechos foram 47% óbito, 30% alta e 24% 

transferência, mas o percentual de óbito de 2014 reduziu de 54% para 45% nos próximos 

anos. O tempo entre a internação e a solicitação de avaliação da equipe reduziu de 21,5 

dias (2014) para 3 dias, o tempo para o desfecho 10 para 4 dias e o total da internação de 

27,5 para 9 dias. As demandas principais: controle de sintomas, prognóstico e 

terminalidade, foram avaliados (2017) e representaram respectivamente: 25%, 51% e 

24%. 

 

CONCLUSÃO 

Os Cuidados Paliativos foram inseridos como mudança paradigmática, agregando 

suporte às equipes assistenciais para definição de prognóstico. Foi criado o serviço de 

cuidados paliativos, com enfoque no alívio de sintomas, conforto e dignidade dos 

pacientes difundindo o conhecimento às equipes, modificando a cultura hospitalar e 

consolidando a prática paliativista no processo de saúde-doença. Pudemos constatar o 

aumento da sobrevida dos pacientes pela prática da proporcionalidade das medidas 

implementadas e o número percentual de altas hospitalares com a participação do paciente 

e familiar como co-responsável pelas decisões médicas, garantindo o princípio da 

autonomia e levando dignidade aos pacientes e familiares. 
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A MUDANÇA DO AMBIENTE: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO 

DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Autores: Ana Caroline Santana de Souza, Juliana Carla Delsim 

 

INTRODUÇÃO 

A hospitalização é marcada como um momento de ruptura do cotidiano. O medo 

do desconhecido e a experiência da fragilidade, bem como o afastamento de pessoas, 

contextos, ambientes e ocupações significativas, podem ser condições e sentimentos, 

experimentados durante a internação. Neste cenário a atuação do terapeuta ocupacional 

visa a minimização do impacto da descontinuidade do desempenho ocupacional na vida 

dos pacientes. Analisar e promover modificações no contexto e no ambiente nos quais os 

indivíduos realizam suas atividades estão entre as ações da Terapia Ocupacional, pois o 

envolvimento e participação na ocupação ocorrem dentro de um ambiente social e físico 

situado em um contexto. O ambiente físico se refere ao natural e o construído, o ambiente 

social consiste na presença de relacionamentos. Já o contexto são os elementos culturais, 

pessoais, temporais e virtuais. Contextos e ambientes interferem no acesso de um cliente 

a ocupações e influenciam na qualidade e na satisfação do desempenho. O presente 

trabalho relata uma experiência de intervenção junto a pacientes internados em 

enfermarias de um hospital de urgência e emergência de uma cidade do interior de São 

Paulo, nas quais a mudança de ambiente físico e social foram estratégias de intervenção. 

 

OBJETIVO 

Relatar o impacto da mudança de ambiente utilizada como estratégia de 

intervenção durante atendimentos da Terapia Ocupacional.  

 

METODOLOGIA 

Este relato de apresenta a experiência de atuação de uma residente de terapia 

ocupacional no período de março a novembro de 2018 na Unidade de Emergência do 

Hospital das Clínicas da FMRP. O relato baseia-se em uma análise de prontuários e 

intervenções, nos quais a mudança de setting foi utilizada como recurso terapêutico. 

Nessas intervenções os pacientes internados vivenciaram a saída do leito e os 

atendimentos ocorreram no espaço físico externo, o pátio do hospital. A estratégia 

utilizada objetivou promover espaço de estimulação multissensorial, orientação espacial, 

estimulação cognitiva, prevenção de delirium, além de estabelecer espaços para interação 

e expressão, visando a restauração e melhora do desempenho ocupacional.  
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CONCLUSÃO 

Com o uso da estratégia foi observado melhor desempenho em comparação aos 

atendimentos realizados em leito, maior motivação, iniciativa e capacidade de ação, sendo 

notório o integral aproveitamento e exploração do espaço ofertado. 
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ACOLHIMENTO MULTIDISCIPLINAR EM UMA UNIDADE DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Autores: Amanda Martins Marcante, Gabriela Miron Barcelos, Carla Patricia Fernandes, 

Helen Palmira M. C. Souza, Thais Furlan Colechi, Ana Paula Araki, Aparecida Fatima 

Carbonazi, Samira Mercaldi Rafani, Thereza Cristina Pereira Lunardi, Ane Cristina 

Fayao Almeida, Marcia Pradela Sanches, Aline Cristina Antonechen 

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Humanização contempla o acolhimento como uma diretriz, 

que visa a assistência do paciente conforme suas demandas e necessidades de maneira 

singular durante todo o tratamento. Tendo em vista a necessidade do usuário na Unidade 

de Emergência do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP 

a equipe multidisciplinar idealizou o Grupo de Equipe Multidisciplinar de Orientação a 

Dieta Enteral (EMODE) que teve início em 2016 e permanece até o momento.  

 

OBJETIVOS 

O grupo tem como objetivo capacitar o cuidador e/ou paciente no preparo, na 

administração, na organização da alimentação e medicação dentro de sua rotina pós alta 

hospitalar.  

 

METODOLOGIA 

São convidados a participar do grupo acompanhantes ou pacientes que estão em 

uso de dieta enteral e que preencham os critérios de elegibilidade para obter as orientações 

da equipe. Pacientes com dieta enteral em estado terminal sem previsão de alta e 

acompanhantes da pediatria não constituem o perfil do grupo. Os profissionais da área da 

saúde (Nutricionista, Assistente Social e Enfermagem) selecionam acompanhantes e/ou 

pacientes considerando os critérios de inclusão e exclusão, convidando-os e 

direcionando-os ao grupo. Os profissionais que orientam são: Nutricionista, Assistente 

Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Farmacêutico e Enfermeiro. Os encontros 

acontecem semanalmente às quintas-feiras às 14:00 horas, com duração de 1 (uma) hora 

na Unidade de Urgência e Emergência HCFMRP USP. São realizadas explicações 

práticas com apoio áudio visual, visando esclarecer dúvidas no processo de preparo, 

manuseio, armazenamento das dietas e medicamentos, assim como organização 

cotidiana. Ao final do grupo é realizada uma pesquisa de satisfação com os participantes, 

utilizando uma escala hedônica com figuras (não gostei, indiferente, gostei e adorei).  
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RESULTADOS 

Entre 2016 até o momento obtivemos cerca de 175 participantes. A pesquisa de 

satisfação aponta que 94% dos participantes gostaram ou adoraram o grupo e relataram 

se sentirem mais seguros e capazes para o cuidado do paciente em uso de sonda, no 

domicílio.  

 

CONCLUSÕES 

Grupos de educação em saúde se mostram efetivos, pois criam a possibilidade do 

enfoque transdisciplinar e troca de experiências entre usuários e profissionais, uma 

atenção mais acolhedora e humanizada. É possível realizar ações de educação em saúde 

para a população na atenção terciária, inclusive em hospitais de Urgência e Emergência. 
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ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA 

ORIENTAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR QUALIFICADA – 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Autores: Thaís Helena Alves da Cunha, Raquel Verceze Bortolieiro, Ane Cristina Fayao 

Almeida, Thereza Cristina P. Lunardi 

 

Dentro dos princípios do SUS, a integralidade é um princípio de extrema 

importância para profissionais da saúde que interiorizam e assumem o conceito ampliado 

de saúde no cuidado de usuários com algum grau de dependência e/ou dificuldade e que 

necessitam de cuidados continuados. A integralidade orienta políticas e ações 

pragmáticas que respondem a demandas e necessidades da população no acesso a rede de 

cuidados em saúde, considerando a complexidade e as especificidades de diferentes 

abordagens do processo saúde e doença e nas distintas dimensões, biológicas, cultural e 

social do usuário. A alta hospitalar qualificada fundamentada pelas Portarias (3.390 e 

1208) do Ministério da Saúde é feita por meio de orientação dos pacientes e cuidadores 

/familiares quanto à continuidade do tratamento, reforçando a autonomia do sujeito, 

proporcionando o autocuidado. Nossa ação buscou fornecer esse processo, implantado na 

Enfermaria de Pediatria na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto, como processo da integralidade no cuidado. Em julho de 2018, a paciente I.S (1 

ano e 2 meses) que fazia uso de sonda nasoentérica e dieta modulada necessitou de 

orientação de alta hospitalar personalizada em virtude do baixo grau de instrução da mãe 

e da dificuldade de entendimento da mesma em relação ao preparo e administração da 

dieta enteral. Dessa forma, foi solicitado a participação do serviço de Terapia 

Ocupacional para confecção de orientações impressas com ilustrações lúdicas do preparo 

da dieta modulada bem como uma tabela com horários de infusão ao longo do dia. Para 

assegurar que a mãe entendesse todo o processo, proporcionamos a mãe uma experiência 

prática do preparo e esclarecimento das dúvidas no lactário do hospital. É evidente que o 

trabalho da equipe multiprofissional é de fundamental importância no processo de 

orientação e treinamento de cuidadores/família para programação da alta, proporcionando 

uma desospitalização qualificada, segura e que proporcione autonomia do usuário. Dessa 

forma, a alta qualificada vem de encontro com o princípio da integralidade do SUS, que 

supera a fragmentação do cuidado.  
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CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

EM UMA UNIDADE CORONARIANA 

 

Autores: Bárbara Aniceto, Bento Machado Miguel, Juliana Carla Delsim, Samira Rafani 

 

INTRODUÇÃO 

As doenças cardíacas são condições comuns ao envelhecimento e hábitos de vida 

não saudáveis da população, impactando na qualidade de vida e desempenho ocupacional. 

Essa população comumente apresenta perdas significativas em seu cotidiano, limitação 

de funções, capacidade reduzida para realizar as atividades de vida diária devido a fadiga 

e dispnéia. Diante dessa condição, usuários necessitam cuidados hospitalares e de 

reabilitação por meio de intervenções multiprofissionais. O terapeuta ocupacional no 

contexto hospitalar, através do resgate de atividades significativas, pode proporcionar 

maior autonomia das atividades cotidianas, favorecendo o enfrentamento da 

hospitalização e a redução do tempo de internação, prevenindo possíveis complicações 

secundárias. 

 

OBJETIVO 

Caracterizar o serviço de terapia ocupacional em uma unidade coronariana e 

identificar as principais intervenções realizadas por esse profissional.  

 

METODOLOGIA 

Estudo quantitativo, transversal, descritivo e exploratório com base nos registros 

de atendimento realizado no período de abril a agosto de 2018 por residentes de terapia 

ocupacional em uma unidade coronariana. Essa unidade conta com oito leitos; possui 

apoio de especialidades médicas e multiprofissional. O terapeuta ocupacional realiza uma 

avaliação inicial, na qual são identificados perfil e desempenho ocupacional e 

levantamento de atividades significativas do usuário. Os atendimentos eram realizados de 

uma a duas vezes por semana.  

 

RESULTADOS 

Foram realizados 57 atendimentos de terapia ocupacional. A população atendida 

apresentou idade média de 65 anos, majoritariamente masculina, procedentes de Ribeirão 

Preto e cidades próximas, maioria aposentada, ensino fundamental incompleto ou 

completo. Os diagnósticos principais foram infarto agudo do miocárdio e insuficiência 

cardíaca, as comorbidades foram hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e 

tabagismo. As principais demandas para o acompanhamento terapêutico ocupacional 

estavam associados a redução ou ausência de atividades significativas no cotidiano 

hospitalar, manifestações de ansiedade, tristeza ou apatia, dificuldade no enfrentamento 
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da hospitalização e não aderência às orientações quanto a mudanças de hábitos de vida. 

As principais condutas foram: acolhimento, escuta ativa e formação de vínculo, reflexões 

sobre hábitos saudáveis, projetos de vida e papéis ocupacionais; oferta de atividades 

significativas, tais como: manuais, jogos lúdicos, música de repertório cultural, exercícios 

cognitivos; orientação de técnicas de conservação de energia, confecção de tabela de 

medicamentos, requisição de serviço de capelania e atendimentos compartilhados com 

outros profissionais.  

 

CONCLUSÃO 

Percebe-se que as ações de terapia ocupacional contribuíram para o cuidado 

humanizado nessa unidade. Tais ações visam diminuir possíveis impactos da internação, 

através do enriquecimento da rotina hospitalar com atividades significativas e 

identificação de estratégias de enfrentamento no processo de hospitalização.
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DESENVOLVIMENTO DA DIRETRIZ VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E 

DO TRABALHADOR PELO GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO 

DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE SANTA RITA CAIS-SR 

Autores: Ananda Vendrami, Roberta da Silva Santos 

 

INTRODUÇÃO 

O Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR, é uma Instituição 

Pública Estadual que oferece assistência especializada em Saúde Mental, norteada pelos 

princípios do SUS no âmbito do Departamento Regional de Saúde XIII – DRS XIII - 

Ribeirão Preto.Entre os serviços ofertados estão os Núcleos Álcool e Drogas (NAD), 

disponibilizando 40 leitos masculinos e 20 femininos para desintoxicação e cuidados 

especializados no abuso e dependência de substâncias psicoativas. Dentre os vulneráveis 

para o uso e abuso de tais substâncias está a população LGBTI (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transsexuais e Interssexuais) e o entendimento das necessidades e 

especificidades destas pessoas se faz cada vez mais necessário para que os profissionais 

envolvidos possam ofertar um cuidado qualificado e humanizado. 

 

OBJETIVOS 

Relatar a experiência do CAIS-SR na capacitação do atendimento à população LGBTI no 

contexto de desintoxicação de substâncias psicoativas no ano de 2018.  

 

RELATO 

O Grupo de Trabalho de Humanização do CAIS-SR, gestão 2018-2019, em 

articulação com demais setores da instituição, ofertou: I) quatro oficinas com o tema 

“Acolhimento à Diversidade Sexual” aos trabalhadores, com participação de 77 

servidores; II) palestra com o tema “Questões de Gênero e Escolhas Afetivas na Saúde 

Mental” com a participação de 35 funcionários; III) mediou a participação de 9 servidores 

dos setores NAD e CAPS II em dois cursos oferecidos pelo CRT DST AIDS de São 

Paulo; IV) sinalizou a necessidade de desenvolvimento dessa temática no X Encontro de 

Saúde Mental do CAIS-SR com a participação de 60servidores e 45 convidados da Rede 

de Atenção Psicossocial - RAPS, na mesa “Questões de Gênero e Escolhas Afetivas na 

Saúde Mental” e “Sexualidade e Drogas”. De Janeiro de 2010 a Outubro de 2018 foram 

realizadas 59 internações de pessoas transsexuais nos serviços NAD para desintoxicação 

de substâncias psicoativas.Resultados: Dos 490 servidores ativos do CAIS-SR, 181 

receberam capacitação da temática acima exposta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política Nacional de Humanização - PNH prevê um cuidado humanizado tanto 

para os usuários dos serviços bem como para os gestores e trabalhadores. Valorizar o 

trabalhador parte principalmente de uma compreensão de que estes sujeitos representam, 

no cotidiano, as verdadeiras “portas de entrada” dos serviços definindo acesso, qualidade 

no cuidado e na construção de um processo corresponsável de atenção em saúde. Para 

tanto, é de extrema importância que as demandas dos trabalhadores sejam acolhidas e 

atendidas para que se consolidem as práticas de humanização. 
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DESEMPENHO OCUPACIONAL DE CUIDADORES INFORMAIS 

DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

Autores: Giovanna Singh Gasperini, Grazielle Keile Xavier, Maria Paula Panúncio-Pinto 

 

OBJETIVO 

O estudo foi realizado com o objetivo de ampliar a compreensão sobre as 

influências da rotina de cuidados com uma criança com câncer sobre 

cuidadores/familiares e seu desempenho nas ocupações AVDs, AIVDs, trabalho, lazer e 

participação social.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, não experimental, transversal, de caráter 

descritivo-exploratório, quanti-qualitativo, aprovada pelo CEP-HCFMRP. A pesquisa 

consistiu na realização de entrevista em profundidade sobre o significado e o impacto no 

cotidiano de ser cuidador informal de uma criança em tratamento numa unidade de 

oncologia pediátrica (transcritas na íntegra e analisadas em seu conteúdo), e na aplicação 

do Protocolo de Avaliação de Desempenho Ocupacional adaptado para a população 

adulta nas áreas do lazer e da participação social. 

 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 20 cuidadores(as), sendo a maioria mães (16), e apenas 

um pai. Através das entrevistas puderam ser identificadas 11 categorias temáticas, sendo 

elas espiritualidade (33), lazer (32), trabalho (27), apoio familiar (26), autocuidado (20), 

sentimentos (17), dificuldades (14), dificuldades no tratamento (13), namoro (09), apoio 

da equipe e de outras mães (05) e apoio de amigos e vizinhos (04). Chamam a atenção o 

apego à fé e à esperança, o abandono às atividades de autocuidado, lazer e trabalho 

formal. Destacam-se a importância do apoio de familiares e amigos e as dificuldades que 

decorrem do tratamento, fato que envolve mais ainda o familiar na rotina do cuidar. 

Através dos dados obtidos pelo PAD-CJ, que explora a frequência com que as ocupações 

lazer e participação social são desempenhadas, identificou-se que todas as participantes 

do estudo (cuidadoras informais) têm conhecimentos sobre o lazer, possuem as próprias 

preferências para exercê-lo e estabelecem comunicação coerente e satisfatória com 

conhecidos e desconhecidos, entretanto a frequência de realização das atividades é baixa. 

Também foi possível verificar, durante as entrevistas, que o lazer dos cuidadores é 

diminuído ou suprimido de sua rotina durante o tratamento oncológico de suas crianças e 

adolescentes. Todas as pessoas participantes do estudo relatam que se sentiam culpadas 

em realizar atividades de lazer e de participação social, enquanto a criança/adolescente 

está privada delas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo confirmou que durante o tratamento oncológico das 

crianças/adolescentes, os cuidadores informais doam-se integralmente ao cuidado, tendo 

suas ocupações de AVDs, AIVDs, trabalho, lazer e participação social significativamente 

prejudicadas, assim como papéis ocupacionais e relações familiares. Os resultados 

obtidos contribuem para a melhor compreensão acerca dos aspectos ocupacionais no 

sentido de favorecer a saúde dos cuidadores envolvidos no acompanhamento e cuidado 

de crianças com câncer. 
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EQUIDADE E DIVERSIDADE: CAMINHOS PARA PREVENIR A 

VIOLÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

Autores: Grazielle Keile Xavier, Giovanna Singh Gasperini, Maria Paula Panúncio-Pinto 

 

INTRODUÇÃO 

A violência interpessoal no contexto da Universidade assume várias formas e tem 

se tornado um desafio cada vez maior enfrenta-la e desenvolver estratégias para prevenir 

sua ocorrência, através da sensibilização e educação, visando à tolerância, o respeito à 

diversidade, em busca de real equidade. Nesse sentido, este projeto de extensão propõe a 

realização de oficinas com duração variada (2 – 4 horas), para estudantes, professores, 

funcionários e gestores do Campus USP Ribeirão Preto, uma vez ao mês durante a 

vigência do projeto, com 45 vagas por oferta (setembro de 2018 a agosto 2019). 

 

METODOLOGIA 

Durante as oficinas são discutidos (1) aspectos da violência no ambiente 

universitário a partir da experiência cotidiana dos participantes; (2) ações para sensibilizar 

e educar a comunidade universitária bem como para prevenir e remediar situações de 

violência já ocorridas. O programa da oficina envolve miniaulas sobre os temas da 

violência universitária, da justiça restaurativa e da mediação de conflitos e momentos de 

atividades participativas utilizando arte (música e vídeo) e métodos ativos diversos.  

 

RESULTADOS 

Até o momento foram realizadas 04 oficinas, totalizando 67 participantes. O 

registro do produto das oficinas permitiu identificar: tipos de violência (violência contra 

a mulher (machismo, sexismo), violência na relação veterano-calouro, bem como nas 

relações entre alunos, professor-aluno e vice-versa, violência motivada por orientação 

sexual, e por desempenho acadêmico); estratégias para prevenir/evitar e estratégias para 

remediar (favorecer o diálogo, sensibilizar sobre o tema através de sua abordagem, 

acolher integralmente as vítimas, aumentar a troca de informações entre diferentes atores 

da comunidade, envolver docentes, gestores e dirigentes no enfrentamento do problema; 

superar a etapa de evitação ao tema, encarando as situações de forma diligente e objetiva). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se atingir em torno de 500 pessoas da comunidade USP RP, 

sensibilizando-as sobre o tema, fomentando práticas não violentas de solução de 

conflitos, discutindo soluções e saídas possíveis para as situações de violência presentes 

no cotidiano acadêmico. 
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GRUPO DE ORIENTAÇÕES AOS ACOMPANHANTES DA SALA 

DE URGÊNCIA 

 

Autores: Adriana Moreno; Aline Cristina Antonechen, Francine de C. A. Victal, Hellen 

Taciane P. Leite Silva, Jenifer Keller de O. Cabral, Juliana Carla Delsim, Paloma Mithie 

R. Ynohaie, Thereza Cristina P. Lunardi 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se do relato de experiência do grupo com acompanhantes da Sala de 

Urgência da Unidade da Unidade de Emergência - HCFMRP/USP. Surgiu nos Grupos de 

Trabalho da Sala de Urgência mediante problematização de dificuldades com o manejo 

desenvolvido com os acompanhantes durante as ações desenvolvidas. O grupo visou 

agregar diferentes saberes e categorias profissionais a fim de garantir uma melhor 

resolução do problema através da interdisciplinariedade. Encontra-se em consonância 

com as Diretrizes da PNH e visa transformar o acompanhante em ator neste processo de 

cuidado.  

 

OBJETIVO 

O grupo tem o objetivo principal de acolher e orientar os acompanhantes da Sala 

de Urgência - Box. Além disso, por meio das ações também espera-se orientar sobre a 

assistência a saúde de acordo de fluxo de atendimento; estabelecer uma possibilidade de 

comunicação efetiva entre acompanhantes e equipe e oferecer respostas adequadas às 

demandas e viabilizar discussões em equipe multidisciplinar no grupo de trabalho. 

 

MÉTODO 

Utilizou-se da formação de um grupo multiprofissional com intervenções 

semanais que visavam explicar a rotina de procedimentos ocorridos na Sala de Urgência 

- Box.  

 

RESULTADOS 

A partir das questões dialogadas nos grupos e questões trazidas pelos 

acompanhantes foi possível: realizar a instalação do sensor de presença nos banheiros dos 

pacientes; melhora o relacionamento entre a copeira e os acompanhantes no momento da 

entrega da alimentação, porque sabem que vão receber a alimentação; diminuição do 

barulho; local mais organizado; melhorada da entrada de alimentos; comunicação mais 

adequada; diminuição do retrabalho; identificação das macas e local de internação; 

instalação de tv que consta a foto e local de internação do paciente – kanban; aquisição 
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de cadeiras para acompanhantes; reformulação do fluxo de higienização de banheiros e 

aquisição de carrinhos para dispensação exclusiva de restos de alimentos e disposição de 

bandejas. 

 

Conclusão 

Encontra-se em consonância com as Diretrizes da PNH e visa transformar o 

acompanhante em ator neste processo de cuidado. 
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GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA CUIDADORES DE PESSOAS 

INTERNADAS EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA: ESTRATÉGIAS 

PREVENTIVAS EM SAÚDE MENTAL 

 

Autores: Luana Maria Coscrato Melo, Manoela Gianini Luiz, Ana Caroline Santana de 

Souza, Francine de Castro Alves Victal, Prof. Dr. Leonardo Martins Kebbe 

 

INTRODUÇÃO 

Este resumo apresenta dados de um projeto de extensão vinculado ao curso de 

Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) que é 

realizado na Unidade de Emergência Hospital das Clínicas (UE/  FMRP/ USP). O projeto 

oferece atendimentos grupais a cuidadores de pacientes internados na UE, cujo objetivo 

principal consiste no compartilhamento de experiências e orientação aos cuidadores sobre 

como manejar as dificuldades surgidas durante o desempenho de suas atividades 

constitutivas da vida ocupacional.  

 

METODOLOGIA 

Entre 2017 e 2018 esses grupos foram classificados como heterogêneos em 

relação ao sexo dos participantes, situação socioeconômica, patologia do paciente sob 

cuidados, entre outros. No entanto a homogeneidade do grupo girou em torno do fato de 

todos os participantes serem cuidadores de um paciente hospitalizado, e na maior parte 

das vezes todos os cuidadores apresentaram alterações em seu desempenho ocupacional. 

No período o grupo ocorreu semanalmente e contou com a presença de uma estudante de 

terapia ocupacional e uma terapeuta ocupacional da UE. A duração média da intervenção 

grupal foi de aproximadamente 55 minutos e o grupo foi considerado aberto, pois pela 

logística da unidade, os cuidadores geralmente eram diferentes a cada encontro. O 

funcionamento do grupo se dividiu em três momentos: apresentação inicial, discussão 

sobre as ocupações afetadas (que ocorria a partir de uma atividade lúdica), síntese da 

discussão e feedback das terapeutas aos participantes.  

 

RESULTADOS 

Em relação aos resultados obtidos, no período de julho de 2017 a junho de 2018 

aproximadamente 172 cuidadores foram convidados a participar dos grupos. No entanto, 

somente 99 cuidadores aceitaram, sendo que a aderência dos cuidadores aos grupos esteve 

relacionada com a dificuldade que muitos deles apresentaram em deixar o paciente 

sozinho durante a participação no grupo, sendo esse o principal motivo de recusa. Foram 

realizados 21 grupos e durante os mesmos, as principais queixas dos cuidadores foram 

relacionadas a sobrecarga física e emocional. Sobre a sobrecarga física os cuidadores 

relataram a dificuldade de cuidar do paciente por conta de questões como estatura e peso,  
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sendo esse fator influenciado pelo perfil dos cuidadores, que geralmente são mulheres. A 

sobrecarga emocional foi o item mais abordado, pois muitos cuidadores relataram medo, 

ansiedade e tristeza por fatores relacionados aos cuidados, uma vez que foram poucos os 

cuidadores que apresentaram uma rede de suporte familiar passível de dividir as tarefas 

relacionadas ao cuidar. Durante os grupos os cuidadores interagiram a partir de 

identificações de experiências semelhantes e seu compartilhamento.
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IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOS 

PALIATIVOS NO DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE UM 

HOSPITAL PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 

 

Autores: Frederica Montanari Lourençato 

 

INTRODUÇÃO 

Cuidados Paliativos é a assistência integral oferecida a pacientes e familiares 

frente a doença grave que ameace a vida. A prática no atendimento em emergências é 

desafiador pela discussão sobre os limites de tratamentos curativos, considerando a 

proporcionalidade das condutas frente à abordagem da qualidade de vida, o que pode 

melhorar o atendimento acrescentando foco no controle de sintomas, na comunicação, e 

na terminalidade e evitando a distanásia. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a implantação do serviço de cuidados paliativos em hospital de 

emergência de nível terciário e o impacto da atuação da equipe de interconsulta nos 3 

primeiros anos. 

 

MÉTODOS 

Análise da implantação, do processo de capacitação das equipes, sensibilização 

dos colaboradores, formação da equipe de interconsulta, criação do serviço e análise da 

atuação. 

 

RESULTADOS 

De 2014 a 2017 foram atendidos 1397 pacientes, idade mediana de 67 anos e 

prevalência do sexo masculino (56%). As patologias mais representativas foram Câncer 

(31%) com complicações agudas, Acidente Vascular Cerebral (22%) e Doenças Crônicas 

em agudização (28%). Na Palliative Performance Scale, 73% tinham PPS 10%, 

comprovando a gravidade dos pacientes. Os desfechos foram 47% óbito, 30% alta e 24% 

transferência, mas o percentual de óbito de 2014 reduziu de 54% para 45% nos próximos 

anos. O tempo entre a internação e a solicitação de avaliação da equipe reduziu de 21,5 

dias (2014) para 3 dias, o tempo para o desfecho 10 para 4 dias e o total da internação de 

27,5 para 9 dias. As demandas principais: controle de sintomas, prognóstico e 

terminalidade, foram avaliados (2017) e representaram respectivamente: 25%, 51% e 

24%. 
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CONCLUSÃO 

Os Cuidados Paliativos foram inseridos como mudança paradigmática, agregando 

suporte às equipes assistenciais para definição de prognóstico. Foi criado o serviço de 

cuidados paliativos, com enfoque no alívio de sintomas, conforto e dignidade dos 

pacientes difundindo o conhecimento às equipes, modificando a cultura hospitalar e 

consolidando a prática paliativista no processo de saúde-doença. Pudemos constatar o 

aumento da sobrevida dos pacientes pela prática da proporcionalidade das medidas 

implementadas e o número percentual de altas hospitalares com a participação do paciente 

e familiar como co-responsável pelas decisões médicas, garantindo o princípio da 

autonomia e levando dignidade aos pacientes e familiares. 
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NÓS E ALINHAVOS NA EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA 

DISCIPLINA DE CUIDADOS PALIATIVOS NA RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE 

UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO 

DE NÍVEL TERCIÁRIO 

 

Autores: Ana Maria Fortaleza Teixeira Ficher, Rita de Cássia Quaglio, Frederica 

Montanari Lourençato, Fernanda Bernardes Ferreira, Vanessa Maria de Castro Barros, 

José Carlos dos Santos, Edgar Ianhez Junior, Ricardo Machado de Souza, José Paulo 

Pintyá, Paula Issa Okubo 

 

INTRODUÇÃO 

Cuidado Paliativo é pautado por abordagem multiprofissional para integrar 

necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e de suas famílias. A inserção de uma 

equipe com esta abordagem no atendimento a pacientes que chegam à unidade de 

emergência de um hospital público de nível terciário é desafiador sob vários aspectos. A 

educação permanente de todos os profissionais da instituição é um desses desafios visto 

que a atuação da equipe é norteada pelo papel reflexivo e educativo para a construção de 

rede efetiva de atuação por meio da formação e atualização de todos os profissionais de 

todas as áreas que atuam na instituição. Assim o Cuidado Paliativo se inseriu no Programa 

de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência da instituição iniciado em 

2018 para 16 profissionais: psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e farmacêuticos.  

 

OBJETIVOS 

Apresentar os desafios que permeiam o planejamento e a implantação da 

disciplina de Cuidados Paliativos nesse Programa de Residência. 

 

MÉTODOS 

Estudo descritivo sobre a experiência de implantação da disciplina de Cuidados 

Paliativos no Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência de 

uma Unidade de Emergência de um hospital público terciário. 

 

RESULTADOS 

O cronograma da disciplina contempla 30 encontros, com uma hora de duração 

cada, divididos em 14 aulas sobre tópicos e atuação das profissões em Cuidados 
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Paliativos; e apresentação de 8 casos clínicos preparados pela equipe e 8 casos clínicos 

preparados pelos residentes. As aulas foram avaliadas em instrumento próprio de 

avaliação. A análise deste instrumento revela a intervenção educativa como positiva, 

apontando a possibilidade de discussão e participação em equipe multiprofissional, a 

reflexão sobre o tema e a maior atuação assistencial com esses diferenciais.  

 

CONCLUSÕES 

A implantação da disciplina de Cuidados Paliativos na Residência 

Multiprofissional em Urgência e Emergência tende a proporcionar a aproximação teórica 

e prática no ensino-aprendizagem de cuidados paliativos em situações de urgência de uma 

maneira inter e trans disciplinar; propiciar a Equipe de Cuidados Paliativos disseminar a 

filosofia do Cuidado Paliativo em toda a instituição e além dela, através da própria 

atuação e da atuação dos profissionais em formação, contribuindo assim para a mudança 

de paradigmas e com a gestão de qualidade que o serviço almeja.
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O QUE DIZEM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE 

NÍVEL MÉDIO A RESPEITO DA POLÍTICA NACIONAL DE 

HUMANIZAÇÃO? 

Autores: Helio S. Porto, Danilo V. Zinhani, Janaína F. Silva, Tatiane P. S. Gonçalves, 

Aline Callé 

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Humanização (PNH), também chamada de HumanizaSUS, 

foi criado em 2003 pelo Ministério da Saúde para efetivar os princípios do SUS no 

cotidiano das práticas de atenção e gestão, incentivando trocas solidárias entre gestores, 

trabalhadores e usuários. A Humanização é a valorização desses três atores do SUS no 

processo de produção de saúde (BRASIL, 2003). A visão dos trabalhadores sobre a PNH 

é o que a torna possível e viável diariamente. Baseado nisso, as diretrizes do 

HumanizaSUS podem ser aplicadas em todos os serviços de saúde 

 

OBJETIVO 

Descrever a visão dos profissionais de enfermagem de nível médio em relação à 

PNH aplicada aos pacientes internados em leitos de isolamento respiratório do setor de 

Clínica Médica da Unidade de Emergência da HCFMRP-USP, bem como o perfil desses 

usuários do SUS. 

 

MÉTODO 

Aplicado questionário à equipe de enfermagem de nível médio do setor de Clínica 

Médica a respeito da sua visão sobre a PNH. Numa segunda etapa será oferecida uma 

atualização sobre o tema. Posteriormente, será aplicado novamente o questionário e 

apresentado o perfil dos pacientes de enfermaria de isolamento respiratório e observado 

as divergências. 

 

RESULTADOS 

Participaram 23 profissionais de enfermagem de nível médio. Foram obtidos os 

seguintes resultados: Na primeira pergunta a respeito do entendimento sobre a PNH, 

dentre as respostas, destaca-se o entendimento da PNH como “cuidados humanizados”, 

seguido de “empatia” e em terceiro lugar aparece “uma política”. Na segunda pergunta 

eram listadas as diretrizes da PNH e questionado qual delas deveriam ser consideradas 

nos cuidados ao paciente de isolamento respiratório: 60,1 % responderam “acolhimento”. 

A terceira pergunta foi: Você acredita que as diretrizes são aplicadas neste serviço? 56% 

acreditam que “sim”, 35% “as vezes” e 9% “não”.   
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CONCLUSÃO 

A pesquisa evidenciou que a equipe de enfermagem, de um modo geral, entende 

a ideia principal da PNH, porém tem dificuldade para descrevê-la. Percebe-se a 

necessidade de produzir ações gerenciais educativas e inovadoras, baseados nas diretrizes 

da PNH, capazes de integrar na prática processos mais flexíveis, dinâmicos e 

cooperativos, proporcionando melhora da assistência e da organização do trabalho. 
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O USO DA MÚSICA COMO RECURSO TERAPÊUTICO EM UM 

CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 

 

Autores: Carine Xavier Malaquini, Juliana Carla Delsim 

 

INTRODUÇÃO 

O Centro de Terapia Intensiva (CTI) tem como objetivo, oferecer um cuidado 

integral e intensivo ao paciente que se encontra em situação crítica, no qual o cuidado 

prestado evidencia uma demanda de alto custo, por requerer um espaço físico específico, 

com recursos humanos e tecnológicos especializados. Este espaço é percebido como um 

ambiente estressor para quem o vivencia, por despertar uma percepção de estado 

agressivo, ameaçador, que evidencia o risco de morte, ressaltando medos, ansiedades e 

dúvidas. Uma das abordagens utilizadas pelo Terapeuta Ocupacional (TO), para auxiliar 

no enfrentamento da hospitalização e minimizar os fatores estressantes, é a utilização da 

música. A música tem uma representação neuropsicológica extensa, com acesso direto à 

afetividade, controle de impulsos, emoções e motivação, através deste recurso terapêutico 

o T.O possibilita uma humanização do ambiente, reduz o estresse, possibilita maior 

envolvimento dos familiares e da equipe, promove um relaxamento corporal, com a 

regulação de mecanismos fisiológicos, diminuindo a dor, ansiedade e sintomas 

depressivos.  

 

OBJETIVO 

Compartilhar a experiência da utilização de música, no tratamento de pacientes 

internados no Centro de Terapia Intensiva. Material e Método: este trabalho consiste em 

um relato de experiência do uso da música como recurso terapêutico nas intervenções da 

Terapia Ocupacional no Centro de Terapia Intensiva, da Unidade de Urgência e 

Emergência, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.  

 

RESULTADO 

Na rotina de atendimentos a música torna-se um recurso importante ao TO que 

oferece ao paciente a possibilidade de escolha de suas canções favoritas ou quando na 

impossibilidade desta escolha o terapeuta seleciona músicas e observa as expressões dos 

pacientes diante a este estímulo. Durante a utilização deste recurso observam-se 

resultados positivos. A música pode possibilitar a expressão de emoções, favorecer o 

enfrentamento do adoecimento e hospitalização, resgata estímulos significativos do 

ambiente extra hospitalar e também pode colaborar com a redução da percepção do 

estresse e potencializar o relaxamento do paciente. Além do impacto direto aos pacientes 

é possível observar reflexos também nos familiares e na equipe que também se beneficiam 

deste recurso.  
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CONCLUSÃO 

O CTI é um ambiente desgastante e estressor e a utilização da música demonstra-

se como um recurso de grande potencial para a redução desses aspectos negativos e 

favorecimento da humanização, com impactos em aspectos fisiológicos e emocionais dos 

pacientes. Além disso, trata-se de um recurso simples e de baixo custo, podendo ser 

utilizado amplamente.  
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TRANSEXUALIDADE NO CONTEXTO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA: INCIDÊNCIAS DA POPULAÇAO TRANSEXUAL 

E A IMPORTÂNCIA DO NOME SOCIAL NO ACESSO AO 

SERVIÇO DE SAÚDE 

 

Autores: Isabela Boleta Castelano, Nadia Marques Alves Oliveira 

 

INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde brasileiro garante o acesso universal a todos os 

cidadãos, independente da condição social, raça, etnia, e orientação sexual. Com o 

advento da população transexual no Brasil, os serviços de saúde são desafiados a prestar 

atendimento digno e humanizado a este público. A escolha do tratamento nominal em 

respeito aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo e à dignidade humana, deve 

incluir - a pedido dos interessados/as -, além do nome civil, o nome social de travestis e 

transexuais.  O nome social, previsto legalmente enquanto instrumento garantidor de 

direitos é considerado um meio de acesso ao serviço de saúde, uma vez que respeita e 

legitima a identidade do sujeito. Embora os marcos legais preconizem diretrizes a respeito 

do atendimento em saúde, muitas são as barreiras encontradas em âmbito institucional 

para que o direito dessas pessoas seja efetivado. Tais obstáculos variam desde os recursos 

humanos até as instalações físicas, equipe reduzida, escassez de treinamento constante, 

definição clara em relação a indicação de leitos às pessoas trans.  

 

OBJETIVO 

O presente estudo objetivou analisar a incidência de homem e mulher transexual 

que acessaram a Unidade de Emergência entre os anos de 2013 à setembro/2018 de forma 

a observar a destinação de leitos em enfermarias, tempo médio de internação, 

escolaridade, ocupação, idade, cor, e questões territoriais.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi análise documental dos prontuários em sistema 

informatizado institucional.  

 

RESULTADOS 

A partir do levantamento dos dados, foi possível constatar que 83% da população 

transexual que acessou o serviço, refere-se a mulheres trans, sem vínculo empregatício 

formal e com baixo nível de escolaridade. Ademais, foi possível identificar a migração 
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desta população de suas cidades de origem, suscitando reflexões acerca de processos 

migratórios motivados por questões relacionadas à expressão da sexualidade e orientação 

sexual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se assim, que a população transexual vive em condição de invisibilidade 

e marginalidade social, oriundos do estigma ainda muito presente no imaginário social. 

Entende-se que tal realidade contribui diretamente para a subnotificação dos registros de 

atendimento e garantia do nome social à este público na Unidade de Emergência da 

Faculdade de medicina da USP (HC/UE), além de constituírem-se como marcadores de 

desigualdades sociais. Assim sendo-se, buscou-se dar visibilidade à este público 

específico, para que políticas e protocolos possam se desenvolvidos em âmbito 

institucional, com vistas à promover ações de saúde que visem a superação do preconceito 

e da discriminação, por meio da mudança de valores, baseada no respeito às diferenças.  
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VISITA INFANTIL: UM ATO DE HUMANIZAÇÃO 

 

Autores: Wellen P. Ruiz, Ana Maria Fortaleza Teixeira Ficher,  

 

INTRODUÇÃO 

A visita infantil é a possibilidade da criança (menor de 12 anos) se encontrar com 

seu ente querido em uma instituição hospitalar, porém, a prática ainda é rara nas 

instituições do país, que ressaltam os riscos da presença da criança nesse ambiente. A 

Unidade de Emergência do HCFMRP-USP instituiu um protocolo para que o encontro 

entre crianças e pacientes possam ser realizados, do qual a Psicologia faz o 

gerenciamento, avaliando a possibilidade e a pertinência do encontro, acompanhando a 

criança antes, durante e depois da visita. Na visita é possível acolher medos, angústias, 

sanar dúvidas e desmistificar fantasias da criança.  

 

OBJETIVO 

Evidenciar a visita infantil como contribuição importante para melhoria do 

paciente internado e para a criança que participa desse momento.  

 

MÉTODO 

O estudo contemplou a visita infantil realizada a Sra. J. (49 anos), internada na 

Unidade de Emergência no período de setembro à outubro de 2018 com diagnósticos de 

Insuficiência cardíaca descompensada e pneumonia, por suas duas netas, I. (6 anos), e H. 

(4 anos). Refere-se à um caso clínico, de caráter qualitativo, embasado na Política 

Nacional de Humanização.  

 

RESULTADOS 

Foi realizado com Sra. J. o total de seis atendimentos psicológicos, em todos 

referiu saudades da neta I. que vive com ela, mostrando-se emotiva ao falar da criança. 

Foi então sugerido a paciente a possibilidade de visita infantil, Sra. J. prontamente 

aceitou. O atendimento às crianças foi realizado de acordo com o protocolo de visita 

infantil do Serviço de Psicologia da instituição. Ao chegarem, as crianças foram 

acolhidas, tiveram espaço de escuta, e foram orientadas em relação aos cuidados com a 

avó. Sra. J. saiu do setor emocionada ao dirigir-se ao local onde crianças se encontravam. 

O encontro foi marcado de emoção e carinho. Avó instruiu crianças a não ficarem tristes 

com internação, pois ela estava sendo bem cuidada. Foi possível observar uma avó 

transmitindo ensinamentos e valores para suas netas. Ao término da visita e retorno ao 

setor, profissionais puderam notar a alegria de Sra. J. estampada em seu rosto, psicóloga 

recebeu feedback positivo da paciente.  
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CONCLUSÃO 

Visita infantil realizada de forma responsável, com amparo psicológico, é uma 

prática que tende a beneficiar os pacientes internados e sua família, resgatando a vida 

dentro do contexto hospitalar. É também benéfico para a equipe que passa a perceber o 

cuidado prestado como integral e humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


