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Cuidados  ao Cliente com Incontinência Urinária. Aspectos Etiopatogênicos e Fisiopatológicos. 
 Tipos de Cateteres.  Cateterismo Intermitente e suas vantagens.  Cuidados com a Pele Perineal.  

Dispositivos para Incontinência Urinária.

ObjetivO: 
Relatar a experiência da utilização da 

simulação realística como um recurso 
tecnológico para o ensino e aprimoramento 
dos estudantes e profissionais de enfermagem. 

MétOdO: 
O estudo relata a experiência de enfermeiros 

que criam, auxiliam e proporcionam situações 
para o treinamento teórico e prático de 
profissionais de enfermagem. 

ReSultadOS:
As ações são organizadas a partir das 

demandas espontâneas das instituições de 
saúde e dos e estudantes e profissionais 

de enfermagem, considerando o ciclo 
da aprendizagem, que compreende o 
conhecimento teórico, ministrado pela 
instituição solicitante, ou por profissionais 
indicados pelo Núcleo de Simulação Realística 
do Centro de Aprimoramento Profissional 
de Enfermagem; realização das habilidades 
técnicas e comportamentais, em que são 
utilizados os manequins básicos e avançados 
que englobam a área de saúde do adulto, saúde 
da criança, saúde do idoso, saúde da mulher, 
emergência, pacientes críticos, bem como a 
simulação virtual e a simulação em equipe, 
que executa casos com cenários dirigidos. 
As atividades são gratuitas e são realizadas 
no Centro de Aprimoramento Profissional de 
Enfermagem, nas instituições solicitantes ou 

Definição, incidência e etiologia. Diagnostico. Objetivos do enfermeiro no cuidado. Avaliação das 
características efluente. Avaliação da Pele perifístula. Recursos atuais para tratamento. Dispositivos 
específicos. Estudo de casos.

NOvaS tecNOlOgiaS paRa O cuidaR: 
iNcONtiNêNcia uRiNáRia

utilizaçãO da SiMulaçãO RealíStica NO 
pROceSSO eNSiNO-apReNdizageM

NOvaS tecNOlOgiaS paRa O tRataMeNtO de 
fíStulaS

aleSSaNdRa cRiStiaNe da Silva 

aRiadNe da Silva fONSeca
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Com as profundas transformações 
econômico sociais, ambientais e suas  
repercussões imediatas sobre a saúde da 
população mundial, novos modelos de atenção 
à saúde precisam ser construídos e antigas 
formas de gerir e atuar em políticas publicas 
passam a ser um desafio permanente para 
todos .

Nesse cenário de mudanças  e de novas 
necessidades e expectativas, os profissionais 
de saúde  precisam repensar práticas, rever 
conhecimentos e perseguir valores que 
permitam oferecer serviços de qualidade, com 
equanimidade e de forma universal. 

Para isto, as novas  tecnologias podem 
ser importante ferramenta no processo de 

cuidar, mas devem estar acopladas a uma visão 
humana, transcedental e consistente, para que 
as inovações não sejam apenas “modismos”, 
mas possam de fato contribuir para as 
necessárias transformações nos modelos e 
políticas de saúde atuais, especialmente no 
campo da enfermagem especializada.

Buscando estimular a reflexão e o diálogo 
com os participantes, nossa palestra trará uma 
análise do cenário atual sobre o conhecimento 
e a prática da enfermagem especializada em 
nosso país, com especial enfoque no campo da 
dermatologia,  cuidados com a pele e feridas, 
e buscará explicitar os valores e competências 
essenciais para a formação e a prática da 
enfermagem nesse campo do conhecimento.

ObjetivO: 
Discutir em que medida as oficinas terapêuticas 

realizadas em um centro de referência de 

tratamento para os problemas relacionados com 
substâncias psicoativas aparecem no sentido de 
Cuidados. 

Metodologia: trata-se de um estudo 

eNfeRMageM eM deRMatOlOgia : autONOMia e 
NOvaS peRSpectivaS de atuaçãO 

cOMuNicaçãO teRapêutica

MaRia HeleNa SaNt’aNa MaNdelbauM

MáRcia apaRecida  feRReiRa OliveiRa

ins-tituições parceiras.  No período de fevereiro 
de 2010 a junho de 2011 foram realizadas visitas 
monitoradas, aulas práticas de treinamento 
de habilidade e comportamento, na área 
assistencial e de gestão.  As atividades foram 
realizadas para as instituições de saúde da rede 
básica e hospitalar, ensino, público e privado, 
tanto da capital, interior e de outros estados do 
Brasil. 

cONcluSãO: 
A simulação realística possibilita a 

proximidade do estudante e do profissional 
com a realidade, facilitando a aquisição e a 
socialização do conhecimento. 

deScRitOReS: 
Simulação Realística, Recurso Tecnológico, 

Aprimoramento Profissional.
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exploratório de abordagem qualitativa, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola de São Paulo Universidade Enfermeira 
pelo número 422/2004. Nove profissionais 
graduados da área da saúde foram submetidos 
à entrevista semi-estruturada. Os dados foram 
analisados sob as Representações Sociais 
ópticos.

 Resultados: os dados mostraram que as 
oficinas terapêuticas estão oferecendo espaços 
para estimular e promover a emancipação 

social, dando subsídios para as discussões 
que os guiam para uma otimização de sua 
flexibilidade, dentro da atenção psicossocial. 

Conclusão: considerando-se o fenômeno 
do consumo de drogas, propomos uma recons-
trução do mesmo objetivo a partir de vertentes 
e perspectivas do conhecimento. 

Descritores: serviços de saúde mental; 
substância transtornos relacionados ao 
uso da equipe; assistência ao paciente; 
desinstitucionalização.

Atualmente tem se falado na mídia, nos 
lares e em todos os espaços sociais a respeito 
de algumas drogas, que estão cada vez mais, 
orgânica e socialmente destrutivas, como o 
crack e o óxi. 

O uso de crack entre as crianças e 
adolescentes em situação de rua, começou 
no final dos anos 80, especialmente nos 
estados da região sul e sudeste. Em São 
Paulo houve aumento do consumo entre 
1989 e 1993, que se acentuou ainda mais 
entre 1997 e 2003. No nordeste, cujo 
consumo de cocaína-crack era insignificante 
até 1997 (em torno de 1%), subiu em 2003 
para 10,3% e 20,3%, em Fortaleza e Recife, 
respectivamente, sugerindo um aumento 
na disponibilidade de derivados de coca na 
região. O consumo de cocaína e crack tem sido 
diretamente associado à infecção pelo HIV. Os 
comportamentos de risco mais observados 
nessa população são o número elevado de 
parceiros, o sexo sem proteção e a troca de 
sexo por crack ou por dinheiro para comprar 
a substância. Nesse sentido, um estudo 
com 388 adolescentes predominantemente 
do sexo feminino, entre 13 e 20 anos, que 
procuraram espontaneamente um serviço 
público em Porto Alegre (RS) para realizar o 

teste anti-HIV os relatos de relação sexual 
com parceiro sem preservativo e de troca 
de sexo por drogas estavam diretamente 
associados aos casos de soro positividade 
diagnosticados.

Entre os homens, um estudo realizado no 
Rio de Janeiro entrevistou 675 na faixa etária 
entre 18 e 50 anos, com sorologia negativa para 
o HIV e antecedente de sexo com homens nos 
últimos seis meses. O estudo observou que 
a vulnerabilidade à infecção pelo HIV estava 
associada à pobreza, baixo nível de instrução 
e uso de drogas, especialmente a cocaína e 
crack. Outro estudo com usuários de crack, 
predominantemente do sexo masculino, em 
Campinas – SP detectou a presença do HIV 
em 11% dos usuários, relacionando o uso de 
crack e a prática de sexo sem proteção, ao 
risco de infecção pelo vírus.

O primeiro estudo sobre o consumo de 
crack no Brasil foi um estudo etnográfico 
realizado no município de São Paulo, com 25 
usuários vivendo na comunidade. No estudo 
os autores relataram que o aparecimento da 
substância e a popularização do consumo 
se deram a partir de 1989. Os participantes 
do estudo tinham o seguinte perfil: homens, 
menores de 30 anos, desempregados, 

O iMpactO dO cONSuMO de cRack Na 
SOciedade bRaSileiRa 
MaRia Odete peReiRa
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com baixa escolaridade e poder aquisitivo, 
provenientes de famílias desestruturadas. 
De acordo com o estudo, os usuários de 
crack na comunidade, quando comparados 
aos usuários de cocaína intranasal, pareciam 
possuir um padrão mais grave de consumo, 
maior envolvimento em atividades ilegais, 
maior risco de efeitos adversos ao uso de 
cocaína, maior envolvimento em prostituição 
e ter mais chance de morar ou ter morado na 
rua. Além disso, têm mais problemas sociais 
e de saúde do que os usuários de cocaína 
intranasal. Nos últimos anos, o crack passou 
a figurar também entre aqueles com maior 
poder aquisitivo, apesar de ainda ser mais 
prevalente na classe baixa.

Habitualmente, o usuário de crack 
é poliusuário ou tem antecedente de 
consumo de outras substâncias psicoativas. 
O início do uso se dá com drogas lícitas 
(álcool e tabaco), geralmente em idade 
precoce e de modo pesado. A maconha 
costuma ser a primeira droga ilícita. O tipo 
de progressão é influenciado pela idade: 
entre os menores de 30 anos, observa-se a 
sequência descrita anteriormente. Entre os 
mais velhos, o consumo de cocaína aspirada, 
de medicamentos e de cocaína injetável 
também antecede o uso do crack. Usuários 
que fazem uso tanto de crack, quanto de 
cocaína intranasal, tendem a iniciar o uso 
mais cedo do que aqueles que utilizam 
apenas uma das apresentações. Geralmente, 
a primeira experiência com a substância 
acontece pela via intranasal, progredindo 
para o crack, posteriormente.

É muito comum as comorbidades entre os 
usuários de crack. A presença de um segundo 
diagnóstico psiquiátrico é comum entre 
os usuários. A depressão e os transtornos 
ansiosos são as comorbidades psiquiátricas 
mais observadas em estudos brasileiros.

Estudo realizado em 1999 com 332 
usuários de cocaína de diferentes serviços 
(clínicas, ambulatórios e albergues) de 
São Paulo, veri-ficou que metade desses 
referiu algum tipo de reação adversa do 
consumo, tais como rubor e calor (84%), 
tremores incontroláveis (76%), mal-estar 
(75%) convulsões (18%) e desmaios (21%). 
A overdose também parece ser uma 

complicação recorrente. Um estudo com 396 
usuários de cocaína no município de Santos 
– SP mostrou que 20% dos participantes 
relatavam um ou mais episódios de overdose 
e 50% conheciam alguém vitimado por esse 
tipo de intercorrência.

O usuário de crack está mais propenso 
ao abandono do tratamento que o de 
cocaína. Aproximadamente 80% dos usuários 
apresentam recaídas.

Os usuários de cocaína e crack parecem 
estar mais vulneráveis às mortes por causas 
externas. Em um estudo de seguimento 
de cinco anos com 131 usuários de 
crack internados em uma enfermaria de 
desintoxicação na cidade de São Paulo, 23 
(18%) desses morreram no decorrer do 
estudo.

As informações relacionadas ao 
consumo de crack no Brasil ainda estão 
muito aquém do desejável, especialmente 
quando se vislubram ações de política 
pública orientadas por evidências científicas 
e que sejam capazes de atender a todas as 
particularidades relacionadas à prevenção 
e ao tratamento dessas substâncias. Assim, 
estudos epidemiológicos e levantamentos 
são necessários em todos os campos.
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a ética SOb a peRSpectiva dOS valOReS paRa 
O exeRcíciO pROfiSSiONal
MauRO aNtONiO piReS diaS da Silva

A ética pode ter inúmeras definições. Dentre 
elas podemos salientar: o conhecimento do 
bem e do mau, investigação da qualidade do 
agir humano, ciência que estuda a moral que se 
modifica historicamente.

 Ética tem origem no vocábulo grego 
“êthos” que possuí entre os seus significados a 
compreensão de “caráter” ou “modo de ser”. 
Moral tem a sua origem no latim que pode ser 
traduzida por “costumes”, ”caráter”. A ética vai 
estudar as formas adotadas pela sociedade do 
que é certo e errado.

E os valores, quais seriam as suas influências 
na ética. Refletir sobre valores é instigante, pois 
os seus significados são importantes para a 
compreensão da ética. O que significa valor? 
A pergunta envolve vários questionamentos: 
a relação do valor com a economia, com o 
valor financeiro é o tem a que imediatamente 
e objetivamente associamos. Mas quando 
tratamos o valor como uma questão subjetiva, 
que envolve o estudo da moral, será que o valor 
muda de perspectiva, o valor individualizado 
se transforma no símbolo que adotamos para 
entender os motivos de uma determinada coisa 
representar ser mais importante que outra? 
Valor de uso, de troca e de transformação em 
mercadorias são temas que a ética deve discutir.

Para Sanchez- Vazquez (2002) “o objeto 
valioso não pode existir sem certa relação com 
o sujeito, nem independente das propriedades 
naturais, sensíveis e físicas que sustentam o 
seu valor”. Os valores podem ser objetivos e 
subjetivos. Objetivos são mensurados pela 
questão valorizada pela coletividade, um grama 
de ouro tem um valor inerente ao ouro que 
é um metal valorizado pelas civilizações que 
adotaram este metal como uma referência que 
representa dinheiro. Um relógio de ouro vale 
mais do que de aço, pois o ouro é um metal com 
maior valor que o aço. Mas um determinado 
relógio de lata, para uma pessoa, pode valer 

muito mais que o de ouro, pois pode ter um 
valor subjetivo e estimativo, portanto entramos 
aqui no valor subjetivo, que é o campo da ética. 
Discutir e se posicionar sobre as questões éticas 
nem sempre é fácil, pois os valores éticos, 
muitas vezes, adotam nuances individuais, que 
causam influências no coletivo.

Frequentemente confundimos a lei, a norma 
como um atributo ético e sob esta perspectiva a 
pessoa deixa de fazer algo, por ter receio de ser 
punido, ou ser identificado. O ato controlado 
pela consciência é a expressão da formação 
ética.

E o exercício profissional como se relaciona 
com a ética e com os valores? Todas as profissões 
são detentoras de códigos de ética que norteiam 
as suas ações fundamentadas no que é certo 
ou errado. Portanto de forma consciente ou 
inconsciente a ética reveste todas as nossas 
ações. A enfermagem pode e deve construir 
o exercício profissional fundamentado em 
princípios da ciência e da técnica, mas precisa 
do fundamento ético, pois este determina a 
direção e as relações do profissional de maneira 
geral: no seu trabalho, nas suas relações e na 
construção de sua individualidade.


