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PE-101 - CARACTERIZAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR PEDIÁTRICA  
DO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE A PARTIR DO BOLETIM COVID-19 DO ESTADO

Morgana Thaís Carollo Fernandes

Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS.

Introdução: A cidade de Porto Alegre possui aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Atualmente há 10.176 
casos confirmados, 433 óbitos e 6.539 pacientes recuperados. A taxa de isolamento social atualmente é de 
37,2%, a meta preconizada é de 55%. Objetivo: Caracterizar a taxa de ocupação hospitalar pediátrica do mu-
nicípio de Porto Alegre. Metodologia: Análise da taxa de ocupação hospitalar pediátrica do município a partir 
do Boletim Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, disponível publicamente. Resultados: 
Até o dia oito de agosto de 2020 dos 109 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) pediátricos operacionais 
disponíveis no município, seis estavam bloqueados, 74 ocupados por outras demandas, três ocupados por pa-
cientes com suspeita de Covid-19, três ocupados por pacientes confirmados + suspeitos e três na emergência 
aguardando leito de UTI. Dos sete hospitais, cinco estavam com taxa de ocupação acima de 70%. A taxa média 
de ocupação era de 67,89%. Conclusão: As hospitalizações por Covid-19 estão ascendendo em Porto Alegre 
sobretudo na pediatria devendo ser um ponto de alerta contínuo aos gestores de saúde e educação no que diz 
respeito ao retorno das aulas ainda nesse ano. 

PE-102 - PRIMEIRO ATENDIMENTO DE PRÉ-NATAL A UMA ADOLESCENTE  
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: EXPERIÊNCIA DE UMA SIMULAÇÃO REALÍSTICA

Morgana Thaís Carollo Fernandes
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Introdução: A realização do pré-natal representa papel fundamental na prevenção e/ou detecção precoce 
de patologias tanto maternas como fetais. O cenário de simulação tem como objetivo explorar a realidade e 
possibilitar aos alunos experiências realísticas no cuidado. Objetivo: relatar a experiência da implementação 
de um cenário de simulação realística sobre a atuação do enfermeiro no primeiro atendimento de pré-natal 
a uma adolescente na atenção primária. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência no contexto do 
estágio supervisionado do curso de Graduação em Enfermagem. Resultados: O cenário de simulação envolveu 
um caso fictício em um ambiente estruturado com materiais específicos próximos da realidade. O estudante 
que se dispôs a simular ser o enfermeiro, foi inserido no cenário para interagir e realizar a tomada de decisões 
relacionadas aos objetivos de aprendizagem previamente apresentados à turma. Foram abordadas as três etapas 
da simulação realística: briefing, cenário e debriefing. Os alunos observadores puderam explicitar suas opiniões 
e visões quanto a esta metodologia por meio de feedbacks mediados pelas docentes. Conclusões: A vivência 
possibilitou a reflexão frente ao cuidado a adolescente. Assim, apresenta uma possibilidade metodológica 
positiva para estreitar a relação da teoria e prática.


