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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “Educação em Saúde: tecnologia a serviço 

da saúde ” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para 

o aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado 

entre os dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro Educação em saúde: tecnologia a serviço 

da saúde apresenta interdisciplinaridade entre a educação e 

a saúde pública, enfermagem, medicina, nutrição, atenção a 

saúde e biologia, concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E 
ALIMENTAR NA PRÁTICA DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 
 

Danielle dos Santos Tavares Pereira 1 

Luzia Marcia de Melo Silva1 

Angela Matilde da Silva Alves1 
1 Professoras do Instituto Federal de Alagoas/IFAL/Campus Murici;  

dstpereira@gmail.com.br 

 
RESUMO: A Educação Alimentar Nutricional (EAN) visa à 
promoção e a proteção da saúde por meio da criação de hábitos 
e estilo de vida mais saudáveis, sendo assim, se faz necessário 
a mediação da construção do saber alimentício nutricional nas 
escolas deste a infância a adolescência. Tendo em vista à 
importância do profissional de Ciências Biológicas na prática da 
EAN, o objetivo deste trabalho foi demonstrar a educação 
alimentar e nutricional  na prática nas aulas de ciências de uma 
escola pública do município de Porto Calvo/AL. Inicialmente, 
para verificação dos hábitos alimentares dos alunos do 8º ano 
do ensino fundamental, foi realizada a aplicação de um 
questionário semiestruturado. A intervenção pedagógica 
ocorreu em 4 aulas expositivas/dialogada e dinâmicas com a 
participação direta dos alunos. Passado 30 dias da intervenção 
pedagógica foram realizadas entrevistas com os alunos 
participantes da pesquisa para avaliação da mudança dos 
hábitos alimentares. Após a análise observamos que: 30% dos 
alunos mesmo conhecendo a importância de se ter hábitos 
alimentares saudáveis, continuam consumindo 
preferencialmente lanches industrializados. Por outro lado, 70% 
afirmaram que após a pesquisa passaram a ler a composição 
nutricional dos alimentos e a consumir mais frutas. Com base 
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nessas informações é possível verificar a importância da 
realização da ENA na escola bem como a necessidade de 
capacitação do professor de ciências pra que o mesmo possa 
trabalhar a interdisciplinaridade do tema com seus alunos.  
Palavras-chave: Educação alimentar nutricional. Ensino de 
ciências. Alimentação saudável.  
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de 

idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária 

de 12 a 18 anos de idade (artigo 2o). Como se trata de um grupo 

mais vunerável quanto às questões sócio-econômicas, às 

desigualdades de gênero e outros preconceitos o ECA 

determina a prioridade de atendimento a este segmento 

populacional.  

Com o crescente aumento da prevalência de sobrepeso 

e obesidade no Brasil e, em todo o mundo, torna-se urgete a 

realização de ações voltadas a prática da Educação Nutricional 

e Alimentar nas escolas, o que contribuir de maneira 

significativa no controle do avanço das prevalências das 

doenças crônicas não transmissíveis (MARQUES & XAVIER, 

2019). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se 

constituem de um exemplo para aplicação da EAN. O PNAE, 

criado pelo decreto n.6.286/2007 gerenciado pelo Fundo 

Nacional da Educação (FNDE), tem por finalidade contribuir 

para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, 

aprendizagem, rendimento e a formação por hábitos saudáveis 

nos escolares através de ações de educação nutricional e, 
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disponibilização de uma alimentação equilibrada e saudável 

(BRASIL, 2015). 

Partindo dessa premissa, para ao Ministério da Saúde 

uma alimentação saudável deve fornecer água, carboidrato, 

proteína, lipídios, vitaminas, fibras e sais minerais, os quais são 

insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do 

organismo. Dessa forma pressupõe-se que nenhum alimento 

específico é suficiente para fornecer todos os nutrientes 

necessários para uma boa nutrição e consequentemente para 

garantir a manutenção da saúde (BRASIL, 2005).  

Vale ressaltar que a escola não é apenas um espaço 

físico projetado para educar e transmitir saberes; constitui-se, 

principalmente, em um espaço de relações (OLIVEIRA, 2005). 

Sendo assim um ambiente social de convivência e trocas de 

experiências, torna-se o ambiente propício para a execução de 

programas de educação e saúde serem desenvolvidos de forma 

continua e não esporádica, para que se possam obter bons 

resultados, trazendo assim benefícios para os alunos nos 

estágios da vida escolar e consequentemente na formação 

humana de cada indivíduo. 

Desta maneira, a educação alimentar é conteúdo 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), sendo 

trabalhada nas aulas de Ciências visanda assim promover à 

melhoria na qualidade de vida por meio de escolhas alimentares 

saudáveis. Dessa forma, noções de nutrição são essenciais 

para promoção da saúde e prevenção de doenças relacionadas 

a escolhas alimentares não adequadas. 

É imprescindível que as aulas de ciências proporcionem 

às crianças e adolescentes uma formação consciente com 

relação à origem e produção dos alimentos, tornando-os aptos 

a fazerem escolhas mais saudáveis na alimentação diária, 
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aspecto essencial na promoção da saúde (LULIANO, 2008). 

Porém vários fatores culturais, sócio-econômicos e psicológicos 

influênciam diretamente os hábitos alimentares e de consumo 

dos seres humanos, não limitando-se apenas aos 

adolescentes. 

Os meios de comunicação, no mundo globalizado em 

que nos encontramos pode ser considerado o maior 

influenciador de consumo alimentar com marketing atraente 

invarialvemente para todas as faixas etárias. De acordo com 

Barbosa et al (2013) a globalização trouxe muitos benefícios, 

mas também trouxe malefícios. Para o autor, a obesidade talvez 

seja o maior problema que estamos enfrentando hoje no 

mundo.  

A questão emocional da alimentação também é 

apontada por Sant’anna (2016), em estudo enfocando o que ela 

chama de “espetáculo contemporâneo da alimentação”, espaço 

de todos os medos e, também de todos os prazeres. A comida 

abriga hoje muitos amores e obsessões, mas também rancores 

e ódios inesgotáveis. Ela tanto divide e isola opiniões ou grupos, 

como ela pode reintegrar socialmente pessoas e povos 

(SANT’ANNA, 2016). 

Diante do exposto, ressalta-se a relevância dos estudos 

e pesquisas sobre o tema que possam colaborar para a 

construção de práticas educativas em alimentação e nutrição 

são incipientes. Todavia, como a escola vai abordar o assunto 

Alimentação Saudável e todas as suas consequências? Quem 

será o principal interlocutor que irá preparar os alunos para que 

tenham corpo e não somente mente sã? Como criar um hábito 

saudável em adolescentes que são estimulados pela mídia ao 

consumismo? Qual a importância do profissional de Ciências 

Biológicas na prática da EAN? 
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Portanto, exaltamos a importância de se inserir a EAN 

baseadas em diferentes abordagens educacionais e 

pedagógicas, em todas as escolas desde a educação infantil ao 

médio, favorecendo o diálogo e a reflexão sobre aspectos da 

alimentação, nutrição e saúde, proporcionando assim a 

conscientização nutricional ao longo da vida desses alunos e 

inegavelmente possibilitanto a melhoria da qualidade de vida e 

longevidade desses futuros adultos. Tendo em vista à 

importância do profissional de Ciências Biológicas na prática da 

EAN, o objetivo deste trabalho foi demonstrar a educação 

alimentar e nutricional na prática nas aulas de ciências de uma 

escola pública do município de Porto Calvo/AL.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo caracteriza-se como de abordagem qualitativa, 

de natureza descritiva e exploratória. Segundo Minayo (2016) 

na abordagem qualitativa, o pesquisador deve participar, 

compreender e interpretar os eventos sociais de sua pesquisa, 

tomando como ponto de partida os sujeitos do estudo e sua 

condição social. A primeira etapa da pesquisa incluiu a visita e 

apresentação dos objetivos da pesquisa e das atividades que 

seriam desenvolvidas, durante o período de março a maio de 

2019.  

O cenário da pesquisa foi uma escola publica municipal 

do município de Porto Calvo, que oferta a modalidade de ensino 

fundamental II (6º ao 9º ano) e modalidade EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), com um horário de funcionamento de 

segunda a sexta das 6h 50m às 22h 00m.A escola possui 

refeitório e oferece alimentação aos seus alunos.O público alvo 
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da pesquisa foram os alunos do 8º ano do ensino fundamental 

II, de ambos os sexos, com faixa etária de 13 a 15 anos. 

Após a anuência da escola da comunidade escolar e 

professores de Ciências de uma escola pública do município de 

Porto Calvo, iniciamos com a segunda etapa da pesquisa, que 

compreendeu o envio de uma carta aos pais e responsáveis 

pelos alunos do 8º ano do ensino fundamental II, informando-os 

sobre os objetivos deste estudo e solicitando a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi 

definido como critério de inclusão a apresentação e entrega dos 

TCLE devidamente assinado. Quanto ao critério de exclusão, 

este foi condicionado a concordância e assinatura do TCLE.  

A terceira etapa da pesquisa consistiu naaferição da 

ingestão alimentar estimada por meio do recordatório de 24h.  

Os escolares foram entrevistados por avaliadores previamente 

treinados, e registravam as informações com o propósito de 

coletar respostas que atendam os objetivos da pesquisa 

categorizados da seguinte forma: I) principais tipos de alimentos 

consumidos: no café da manhã; almoço; jantar; lanche da 

escola.  

A quarta etapa da pesquisa consistiu da intervenção 

pedagógica realizada em 4 aulas, de 50 min, da disciplina de 

ciências executada em duas semanas consecutivas. A 

metodologia adotada foi a aula expositiva dialogada, onde foi 

abordado o tema interdisciplinar alimentação saudável  dividido 

em dois eixos: I) água, carboidratos, proteínas, lipídios, fibras e 

sais minerais, finalizando com a atividade prática sobre a água.; 

e II) Alimentação saudável, finalizando com a atividade prática 

intitulada pirâmide alimentar.  

Passado-se 30 dias após a intervenção pedagógica, 

foram realizadas entrevistas no período do intervalo com os 
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alunos participantes da pesquisa, visando assim identificar as 

possíveis mudanças de hábitos alimentares. Para garantir o 

anonimato dos alunos participantes da pesquisa, os mesmos 

foram identificados pela letra A seguida por um número que 

variou de 1 a 50 (número de alunos participantes deste estudo).  

Para a análise dos dados empíricos, seguimos a 

orientação metodológica de Minayo (2016), que preconiza: 1) 

transcrição e leitura das informações; 2) ordenamento dos 

dados, classificando-os em categorias; 3) análise final dos 

dados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram analisados dados de 50 escolares de 

13 a 15 anos, matriculados no 8° ano do ensino fundamental. A 

questão 1 do inquérito aplicado com esses alunos visou avaliar 

o hábito alimentar pela análise dos tipos de alimentos 

consumidos no café da manhã, almoço, jantar e na escola 

(Figuras 1, 2 e 3). 
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Figura 1. Avaliação dos alimentos mais consumidos pelos dos 

alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública 

de Porto Calvo/AL, no café da manhã.  
 

 Fonte:Autoras. 2019 

 

Figura 2. Avaliação dos alimentos consumidos com maior 

frequência pelos dos alunos do 8º ano do ensino fundamental, 

uma escola pública de Porto Calvo/AL, no horário do almoço. 
 

Fonte: Autoras. 2019 

 

 

58%
18%

22%
2%

Pão ou Sanduíches

Raízes (Macaxeira, inhame)

Fubá

Não tomam café da manhã

60%; 

38%; 

2%; 0; 0%
Arroz, feijão, macarrão e
carnes

Arroz, feijão e carnes

Arroz e carnes
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Figura 3. Avaliação dos alimentos consumidos com maior 

frequência dos alunos do 8º ano do ensino fundamental, uma 

escola pública de Porto Calvo/AL, no horário do jantar.  
 

Fonte: Autoras. 2019. 

 

Figura 4. Avaliação dos alimentos consumidos com maior 

frequência pelos alunos do 8º ano do ensino fundamental, uma 

escola pública de Porto Calvo/AL, no horário do intervalo das 

aulas. 

     Fonte: Autoras. 2019. 

 

O alimento é uma necessidade vital, por isso, uma boa 

alimentação é aquela que atende às necessidades nutricionais 

do indivíduo, com alimentos variados, que disponibilizem 

52%
38%

8%
2%

Raízes (macaxeira, batata-doce,
etc.)

Fubá e derivados

Pão, pizzas, etc.

Sopa

32%

46%

18% 4% Apenas Merenda

Merenda, doces e salgados

Frutas e merenda

Nenhum alimento
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energia e todos os nutrientes em quantidades e proporções 

equilibradas e suficientes, dando preferências aos produtos 

naturais e de boa qualidade (PHILIPPI, 2008). 

Ao analisar o hábito alimentar pela identificação dos 

alimentos consumidos pelos escolares, verificamos que os 

carboidratos (energéticos) e as proteínas (construtores) são a 

base da alimentação, com pouco consumo de alimentos 

reguladores. Outro aspecto, observado nesta primeira análise, 

foi que os alunos cosomem outros lanches em complementação 

ou substituição á merenda no intervalo das aulas. 

É importante notar como a propaganda interfere no 

consumo, os meios de comunicação, assim como televisão e 

internet, fortalecem marcas e produtos muitas vezes sem 

passar por um controle de qualidade (SILVA ARAÚJO, 2019). 

Em sua pesquisa, Silva Araujo avaliou a ainfluência da 

propaganda e da venda de alimentos na escola e consumo 

alimentar de adolescentes brasileiros constatou que nas 

escolas em que há oferta de merenda a frequência de 

propaganda (4,1%) e venda (45,2%) de alimentos são menores 

quando comparadas às escolas que não oferecem merenda, 

sendo a frequência de 21,6% e 97,3%, respectivamente. 

Neste estudo, a ingestão de alimentos 

ultraprocessados,como refrigerantes, salgados fritos e biscoitos 

doces foi relatada por 46% dos alunos (Figura 4). Segundo Silva 

Araújo (2019), um ponto a ressaltar é que, mesmo com 

proporção menor, mas com caráter expressivo, em algumas 

escolas que oferecem refeição ainda há disponibilidade de 

venda e propaganda dos alimentos ultraprocessados, abrindo 

então uma concorrência com o cardápio saudável ofertado na 

escola. 
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Considerando a escola como um dos principais 

ambientes para desenvolvimento de hábitos alimentares dos 

escolares, é importante que seja abordado no âmbito escolar 

questões referentes à alimentação saudável.Para Mendes et al 

(2019) as crianças e os adolescentes se encontram sob forte 

influência de anúncios publicitários que a todo momento 

expõem produtos alimentícios industrializados como uma boa 

opção de alimentação. Positivamente, a merenda escolar nas 

últimas décadas passou a priorizar alimentos considerados 

saudáveis e com nutrientes necessários aos alunos, afim de 

contribuir nos processos de ensino e aprendizagem (MENDES, 

et al, 2019). 

Mendes e colaboradores (2019), relataram um resultado 

positivo quanto à alimentação saudável dos alunos do 4º ano 

de Ensino Fundamental, justificado talvez pelo fato de a escola 

objeto de estudo dessa pesquisa estar localizada em uma 

região agrícola, da cidade de Nova Venécia, região noroeste do 

estado do Espírito Santo, em que feiras livres e o comércio de 

produtos da região são de fácil acesso para a população e a 

preços acessíveis. Essa justificativa pode-se aplicar também 

em nosso estudo, uma vez que a análise da ingestão alimentar 

dos escolares revelou o consumo de alimentos in natura ou 

minimamente processados. Isso se deve ao fato do município 

de Porto Calvo está localizado na região leste de Alagoas, há 

aproximadamente 100km de distânica da capital Maceió, e por 

apresentar economia local voltada a produção da cana-de-

açúcar, mandioca e coco-da-baía. A cidade concentra um 

comércio de variadas opções e economia estável, além de feira 

livre, considerada a maior da região. 

Quanto a intervenção prática da EAN está foi realizada 

em 4 aulas, de 50 min, da disciplina de ciências executada em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coco-da-ba%C3%ADa
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duas semanas consecutivas. No primeiro momento foram 

desenvolvidadas a atividade em relação a apresentação e 

identificação dos componentes nutricionais (Figura 5A). Foi 

explicado de forma dinâmica e simplificada os tipos, funções e 

fontes dos nutrientes e onde estão presentes nos grupos de 

alimentos que compõem. 

E inquestionável que o uso da EAN como modo de 

intervenção, via ações e práticas no ambiente escolar, além de 

promover hábitos alimentares saudáveis, amplia o acesso a 

conscientização nutricional na prevenção doenças crônicas não 

transmissíveis (MAGALHÃES & CAVALCANTE, 2019).Dessa 

forma, cabe destacar que a escola contribui para o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis por meio da orientação 

com informações básicas sobre educação alimentar e saúde, e 

as consequências que uma má alimentação pode trazer 

(MENDES et al, 2019). 

Neste contexto, fica evidente a importância da utilização 

de práticas interdisciplinares dentro do contexto educacional a 

respeito da alimentação, considerando que a Educação 

alimentar é ensinada de forma fragmentada em algumas 

disciplinas quando o docente se propõe dentro do seu 

planejamento uma metodologia de ensino eficiente para a 

contextualização de conteúdos científicos com temas tão 

disseminados pela mídia (MARQUES & XAVIER, 2019).Em 

face de tal constatação afirma-se a necessidade da formação 

continuada voltada aos educadores para que os mesmos 

possam transmitir um conteúdo de qualidade, contextualizado e 

eficaz no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Figura 5. Educação Nutricional e Alimentar na prática das aulas 

de ciências do 8º ano do ensino fundamental. A: apresentação 
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dos grupos de nutrientes na aula expositiva; B: prática da 

elaboração da pirâmide alimentar; e C) culminância da 

intervenção com a distribuição de copos para serem utilizados 

pelos alunos visando estimular o consumo de água na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras (2019) 

 

A) 

B) 
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Fonte: Autoras. 2019. 

 

Constatamos a partir das entrevistas realizadas após 30 

dias da realização da intervenção em sala de aula com os 

alunos do 8º ano do ensino fundamental que os aqueles 

escolares que constumavam consumir outros alimentos durante 

o intervalo das aulas na escola, mostraram mudanças notáveis 

quanto a escolha de componentes alimentares incluindo mais o 

consumo de frutas, verduras, legumes e água em sua rotina 

alimentar (Figura 6).  

 

Figura 6. Identificação do consumo de alimentos por alunos do 
8º ano do ensino fundamental após a intervenção sobre a EAN 
realizada nas aulas de ciências. 

C) 

36%

30%

30%

4% Apenas Merenda

Merenda, doces e salgados

Frutas e merenda

Nenhum alimento
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Fonte: Autoras. 2019. 

 

 

Vale ressaltar que ainda há inúmeros caminhos a 

percorrer para consolidar a EAN no ambiente escolar, com 

pleno entendimento do papel do alimento e das mudanças no 

perfil alimentar, no estilo de vida e no padrão de saúde 

(MAGALHÃES & CAVALCANTE, 2019). Assim, espera-se que 

as práticas de EAN se tornem ações permanentes na escola 

pública, 

Por fim, é inegável que os educadores, especialmente os 

profissionais de Ciências Biológicas, tem relevante importância 

na realização da educação em saúde nas escolas, com os 

alunos, enfatizando o valor da alimentação saudável, para que 

estes, possam se tornar adultos empoderados, capazes de 

decidir sobre sua saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

  Percebeu-se, uma boa aceitação dos alunos às 

atividades propostas, visto que, todos participaram ativamente 

da proposta, interagindo e respondendo às perguntas. Ainda, 

de acordo com os resultados apresentados, o consumo de 

alimentos ultraprocessados e de baixo valor nutricional e 

elavado teor de sódio e corantes no ambiente escolar é 

preocupante, especialmente entre os escolares da rede pública, 

que tem garantido por lei o fornecimento da merenda escolar.  

Diante desses resultados, é notável a relevância da EAN 

no ambiente escolar para a promoção do estilo de vida e 

alimentação saudável, sendo assim de extrema importância o 
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aperfeiçoamento de práticas educacionais mais dinâmicas 

voltada aos escolares em diferentes níveis da educação formal, 

possibilitando a redução dos índices epidemiológicos das 

doenças crônicas não transmissíveis e ontribuindo com a 

qualidade de vida desses indivíduos. 
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RESUMO: Analisa o impacto  das ações educativas em saúde 
utilizadas pela enfermagem na reabilitação de pessoas com 
mutilação facial. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, 
com abordagem qualitativa, na vertente fenomenológica, cujo 
método utilizado para conduzir a execução foi a história oral 
temática, à luz de Bom Meihy e Ribeiro (2011). Os 
colaboradores foram entrevistados antes e após a reabilitação. 
O material foi analisado a partir da técnica de análise de 
conteúdo temática interpretativa, proposta por Bardin (2011).  A 
amostra foi composta de pessoas adultas que tiveram o globo 
ocular removido e/ou pálpebras, tempo de deformidade menos 
de cinco anos, causa tumoral/câncer, idade acima de quarenta 
anos, não possuírem benefício da previdência social e 
receberem até um salário mínimo mensal. As ações  educativas 
em saúde desenvolvidas pela enfermagem, de forma dialógica, 
junto a assistência humanizada e orientada  à pessoas  com 
mutilação  facial contribuiu para elevação da autoestima, 
ressocialização e melhoria da qualidade de vida.  
Palavras-chave: Ações educativas em saúde. Mutilação. 
Ressocialização. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo vem do interesse em realizar estudo a partir 

da experiência acadêmica de uma docente enfermeira e uma 

aluna do curso de graduação em enfermagem como 

componentes de uma equipe multiprofissional de um serviço 

especializado, que reabilita de maneira física e estética, por 

meio de próteses, pessoas com mutilação facial que a cirurgia 

plástica não resolve. 

 O tema central concentra-se na inquietação com a 

qualidade de vida e a exclusão social e econômica, geralmente 

permeadas pelas desigualdades sociais e econômicas das 

pessoas com mutilação facial. Essa preocupação tem crescido 

em nível mundial e no Brasil, nas últimas décadas, em virtude 

do aumento de casos. Essas pessoas, quando mutiladas na 

face, se isolam e geralmente desenvolvem problemas de ordem 

social e mental (LIMA, 2014; SANTOSet al., 2016).  

 Após a mutilação e o trauma sofrido pela perda de parte 

da face, a pessoa se depara com uma realidade de vida 

diferente da anterior à situação de mutilado, que a impede de 

continuar com a rotina normal, situação que exige uma nova 

aprendizagem de comportamentos e atitudes (SALAZAR-

GAMARRAA; DE OLIVEIRAB; DIBC, 2015; CARVALHO, 2016). 

 Dessa forma, as ações educativas em saúde, 

desenvolvidas pela equipe multidisciplinar, incluídos os 

profissionais de enfermagem, na perspectiva da promoção da 

qualidade de vida, passam a ter um caráter educativo e de 

aprendizagem que, mediante a comunicação e o diálogo, 

originam uma ação pedagógica no “atendimento”, ambiente 

diferenciado, que motivam o autocuidado e favorece a 
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reinserção social dessas pessoas. (CARVALHO, 2016; SOTO; 

MASALAN; BARRIOS, 2018).  

 Esta pesquisa objetivou analisar o impacto  das ações 

educativas em saúde utilizadas pela enfermagem na 

reabilitação de pessoas com mutilação facial. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata de um estudo descritivo-exploratório, com 

abordagem qualitativa, na vertente da fenomenologia, cujo 

método utilizado para conduzir a execução foi a história oral 

temática, um dos gêneros da história oral, à luz de Bom Meihy 

e Ribeiro (2011). As pesquisadoras realizaram de acordo com 

o objetivo da pesquisa, de maneira individual, antes e após a 

reabilitação, entrevistas com roteiro semiestruturado, com 

perguntas que buscaram erguer informações sobre as 

consequências da utilização das ações educativas em saúde 

nas pessoas com mutilação facial. 

Segundo Bom Meihy e Ribeiro (2011), a história oral 

temática se acosta às expectativas acadêmicas por possuir o 

caráter documental produzido das entrevistas e o caráter social 

que são a natureza desse modalidade, pois se relaciona com 

uma fase ou com um tema da vida do narrador/colaborador com 

existência legítima, que tenha dele alguma variação que 

produza discussão ou contestação, isto é, de forte ressonância 

social. 

 O cenário escolhido foi o Serviço de Reabilitação 

Bucomaxilofacial, situado no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), na cidade de João Pessoa/PB.  
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Concluídas todas as etapas à luz de Bom Meihy e Ribeiro 

(2011), como a pré-entrevista, a entrevista, a pós-entrevista, 

construção do corpus instrumental ou documental, a 

transcrição, a textualização e a transcriação, houve um novo 

encontro com os colaboradores para verificação, socialização e 

autorização do texto produzido para, posteriormente, validar o 

documento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Apresenta-se a seguir a narração de histórias de 

pessoas com mutilação facial antes e após a reabilitação, de 

acordo com as gravações, as anotações em diário de campo e 

o olhar do colaborador. Para atender aos princípios éticos e 

preservar a identidade dos colaboradores, atribuiu-se 

codinomes de plantas para os participantes da pesquisa, e 

destacando o tom vital de suas falas, sendo estas transcritas. 

 

Alecrim 

 

O OLHAR DO COLABORADOR/Diário de Campo:   

Alecrim tem cinquenta e cinco anos e reside na zona 

urbana. É paciente do Serviço de Reabilitação Bucomaxilofacial 

do Hospital Universitário Lauro Wanderley, foi encaminhado 

pelo Hospital de Referência do Estado em Oncologia. 

Apresenta perda do globo ocular direito e de tecidos 

circunvizinhos à área afetada, e já tratou cirurgicamente vários 

cânceres de pele, todos na cabeça, especificamente na face. É 

solteiro, não tem filhos, é muito falante e alegre. 
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ANTES DA REABILITAÇÃO: 

 

Tom vital:“[...] não me sinto muito bem. Mexe muito com a 

gente. Todo mundo olha pra gente.” 

 

Procurei o Hospital Universitário Lauro Wanderley em 

busca de tratamento, porque perdi o meu olho direito e parte do 

meu rosto, a minha sobrancelha também. E, vim para colocar a 

prótese.  Foi um tumor de pele. Já nasceu outros na minha 

cabeça, mas fiz tratamento. Foram tirados. Mas, agora com a 

retirada do meu olho, não dá para ficar assim, por isso eu estou 

aqui para colocar a prótese. 

Esse defeito logo na face, não me deixa me sentir bem. 

Não me sinto muito bem. Mexe muito com a gente. Todo mundo 

olha pra gente.  

Esse problema me prejudica muito, principalmente 

quando vou tomar banho, e tenho que ter cuidado para não 

levar pancada. Mas o que mais incomoda é quando as pessoas 

olham muito, porque me constrange. 

Não existe aspecto positivo nem negativo que esse 

problema tenha contribuído para o meu bem estar, pois 

dependo das pessoas da família para muita coisa. Esse 

problema às vezes me deixa triste e constrangido, e também 

diminuiu a minha visão. Não posso nem colocar a minha foto no 

facebook. 

Em relação aos direitos do portador de deficiência, eu sei 

que tem direito a se aposentar. Só isso. 

Fui muito bem recebido no serviço de reabilitação do HU, 

o tratamento é excelente. As pessoas nos recebem muito bem, 

e explicam direito. Ensinam sobre higiene, como se alimentar, 

e que somos iguais às outras pessoas. 
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DEPOIS DA REABILITAÇÃO: 

 

Tom vital:“[...] A reabilitação mudou a minha cara, e a alegria 

voltou.” 

 

Eu procurei o serviço para fazer a minha prótese da face, 

porque não tenho o olho direito e parte do meu rosto, como a 

minha sobrancelha direita. 

Depois que fui reabilitado e recebi a prótese, me sinto 

muito bem, é como se tivesse perfeito por dentro e por fora, com 

o rosto igual à antes. A reabilitação mudou a minha cara,e a 

alegria voltou.  

Agora reabilitado e com a prótese me sinto feliz, e tudo 

que faço, vou fazer melhor, com alegria. A minha família ficou 

muito emocionada com a minha reabilitação. 

A reabilitação trouxe um aspecto positivo para a minha 

vida e da minha família, que foi a felicidade que enche o meu 

coração, porque agora tenho um rosto perfeito.  

Agora me vejo ótimo e feliz. A prótese mudou o retrato 

do meu rosto. Antes era muito diferente. Eu me sinto melhor.  

Eu vou continuar usando protetor solar, boné e menos 

óculos escuro, mas ainda vou usar. Tudo isso evita o câncer de 

pele. 

Agora eu vou gostar de ser fotografado, e vou colocar a 

minha foto no facebook. Hoje gosto mais de receber visitas, e 

vou passear sem vergonha. Me alimentar bem todos os dias 

para ficar forte e não adoecer. 

Em relação aos direitos eu só sei que pode se aposentar 

quem tem esse meu problema. 

Eu só tenho a agradecer a todos do serviço do HU. 

Camélia Rosada  
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 O OLHAR DO COLABORADOR/Diário de Campo:  

 Camélia Rosada tem quarenta e nove anos de idade, é 

agricultora, mora na zona rural, casada, tem três filhas, é avó e 

é paciente do Serviço de Reabilitação Bucomaxilofacial do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley para colocar uma 

prótese facial que contemple o globo ocular direito, pálpebras 

superior e inferior e parte da face à direita.  

 

ANTES DA REABILITAÇÃO: 

 

Tom vital: “[...] Eu me vejo horrível. Não consigo nem me 

olhar no espelho.”.  

 

O motivo da minha vinda aqui é para melhorar as 

condições da estética, não está fácil viver com o rosto faltando 

uma parte. Faz mais ou menos três anos que foi retirado um 

tumor na pele do meu olho direito. 

Eu me sinto muito mal com esse defeito. Ainda bem, que 

a minha família me apoia e me ajuda bastante. Minhas filhas e 

meu esposo temos um boa relação. 

Depois desse problema alguns amigos se afastaram, 

mas os verdadeiros ficaram. Os falsos desapareceram. 

Só posso sair de casa à noite, por causa do sol, e não 

posso ficar em todo ambiente, porque chama muito a atenção. 

Eu me vejo horrível. Não consigo nem me olhar no 

espelho. Quem faz a limpeza no meu rosto e na minha cabeça 

é a minha filha. Eu não consigo! 

Esse problema interfere demais na minha vida, porque 

eu não posso levar sol, não posso sair para os lugares de dia. 

Tem atividades que são só de dia. De dia só saio para ir ao 

médico. Então fica só a noite. 
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Eu uso protetor solar e óculos escuro para proteger a 

pele do sol, e fazer prevenção do câncer. Pois já tive alguns 

cânceres de pele. Não uso chapéu. 

Atualmente não gosto de ser fotografada. Antes do 

problema eu gostava. A foto mostra o defeito. 

Sobre os direitos de quem é deficiente sei que existem 

prioridades, que não são seguidas. Quando estou nos lugares 

que tem fila, fico na fila até chegar a minha vez. Vejo outras 

pessoas que não tem problemas como os meus, que passam 

na frente, e eu fico na fila. Na minha cidade, na perícia médica, 

o médico olhou para mim e disse que eu não tinha doença 

nenhuma. Que eu era muito bonita tinha dois braços, duas 

pernas e devia trabalhar. Eu olhei para ele e disse que eu 

trabalharia se fosse na clínica dele! Eu fiquei muito 

constrangida. O meu benefício foi negado, e eu tive que 

procurar um advogado, e só consegui porque entrei na justiça, 

e dei entrada no benefício na cidade vizinha. Eu fui humilhada 

e constrangida várias vezes. 

 

DEPOIS DA REABILITAÇÃO: 

 

Tom vital: “[...] estou muito contente. Estou muito feliz com 

a reabilitação porque agora me olho no espelho.” 

 

Procurei esse serviço aqui no Hospital Universitário e 

encontrei aqui um grupo de amigos. Pessoas que se 

preocupam comigo e querem o meu melhor.  

Eu estou muito contente. Estou muito feliz com a 

reabilitação porque agora me olho no espelho, que antes de 

colocar a prótese eu não olhava. 
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Eu me relaciono muito bem com a minha família que é 

tudo para mim, é meu porto seguro. Em relação aos amigos 

antigos, me relaciono só com os verdadeiros, porque os que se 

afastaram continuam afastados. 

O meu humor melhorou bastante, eu tenho vontade de 

fazer as coisas, e de viver. Eu me sinto feliz, e igual às outras 

pessoas, não sinto vergonha. Posso levantar a cabeça! Eu saio, 

antes eu não saía, ia só para a igreja. Hoje ando mais. Quando 

convidada vou à festas e aniversários. Agora não tenho mais 

vergonha.  

O uso da prótese e a reabilitação ajudou muito para eu 

me sentir feliz, porque melhorou a minha autoestima, o meu 

humor. Hoje eu vou à praça, ao supermercado, a feira livre, faço 

caminhada, tudo isso antes eu não fazia. Faço trabalho 

voluntário de assistência aos idosos. 

Hoje eu me vejo livre do incômodo dos olhares e dos 

constrangimentos. Me vejo igual às outras pessoas. Estou 

contente. 

Eu continuo usando direto o protetor solar, gasto mais de 

duzentos e cinquenta reais por mês, para me proteger do sol, 

porque tive câncer de pele, mais de um. Não uso chapéu, mas 

uso óculos. 

Hoje tiro fotos sem problemas. Não sou muito chegada, 

mas tiro. 

Gosto muito de receber visitas, agora mais ainda.  

Sobre os direitos de quem é deficiente, sei que tem 

alguns direitos, não lembro, mas eles não são seguidos. Eu só 

consegui o benefício porque entrei com um advogado. Até o 

médico da perícia mandou eu ir trabalhar. Fui humilhada e 

constrangida várias vezes. 
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É diferente agente estar com a prótese. Antes a minha 

vontade era de morrer. Eu não tinha vontade para nada. A 

minha família falava que eu estava viva, mas não adiantava. Eu 

me apeguei a Deus. Teve momento que eu pensei em tirar a 

minha vida, para não dar preocupação a ninguém. Mas depois 

que comecei o tratamento de reabilitação e coloquei a prótese, 

tudo mudou na minha vida, e esse pensamento saiu da minha 

mente. Hoje sou outra pessoa.  

 Cada narrativa mostrou um tom vital diferente e facilitou 

a compreensão de fenômenos autênticos a partir da união do 

mundo externo com o mundo interno de cada colaborador.   

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

A partir da análise de conteúdo da narração dos 

colaboradores, norteada pelo suporte técnico de Bardin (2011) 

que fundamentou a avaliação qualitataiva de conteúdo, 

destacam-se os temas: 1) O processo de ensino aprendizagem 

das ações de educação em saúde; 2) Sentimentos de 

autoestima e autoimagem no comportamento social e bem estar 

de pessoas com deformidade facial frente às situações da vida; 

3) Presença de pensamento suicida; 4) O conhecimento da 

pessoa com deformidade facial sobre os seus direitos.  

Esses temas norteiam as análises seguintes. 

 

O processo de ensino aprendizagem das ações de 

educação em saúde 

 

 O desenvolvimento das ações de educação em saúde 

pelos profissionais de enfermagem  do Serviço de Reabilitação 

bucomaxilofacial mostra que essas ações favorecem o 
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processo de ensino-aprendizagem  dos colaboradores desde a 

fase de acolhimento e retornos  ao serviço, por meio de atenção 

individualizada e orientações focadas na prevenção de câncer, 

especialmente de pele, sobre a importância da higiene corporal 

e das lesões, de nutrição, de lazer, de repouso e de sono, 

garantido sempre que o paciente se sentisse bem recebido e 

aprendesse a cuidar de si, da parte afetada e da prótese. 

 Isso implicou, de forma significativa, na elevação da 

autoestima, da autoimagem, e do bem estar. Estas mudanças 

ficam evidentes nas falas dos colaboradores, como as que 

estão retratadas a seguir: 

ANTES DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] Esse defeito logo na face, não me deixa 

me sentir  bem. [...] (ALECRIM). 

 

[...] Em relação aos direitos do portador de 

deficiência, eu sei que tem direito a se 

aposentar. Só isso [...] (ALECRIM). 

 

[...] Não consigo nem me olhar no espelho. 

Quem faz a limpeza no meu rosto e na minha 

cabeça é a minha filha. Eu não consigo [...] 

(CAMÉLIA ROSADA). 

 

  



A ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO DA FACE COM AÇÕES EDUCATIVAS EM 

SAÚDE: UMA NOVA TENDÊNCIA 

45 
 

DEPOIS DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] Eu vou continuar usando protetor 

solar....Tudo isso evita o câncer de pele [...] 

(ALECRIM). 

 

[...] Agora eu vou gostar de ser fotografado, e 

vou colocar a minha foto no facebook.... Me 

alimentar bem todos os dias para ficar forte e 

não adoecer [...](ALECRIM). 

 

[...] agora me olho no espelho, que antes de 

colocar a prótese eu não olhava 

[...](CAMÉLIA ROSADA). 

 

[...] Hoje eu vou à praça, ao supermercado, a 

feira livre, faço caminhada, tudo isso antes eu 

não fazia. [...](CAMÉLIA ROSADA). 

 

O estado como os colaboradores se encontravam antes 

da reabilitação está contemplado no estudo de Crochík (1997, 

p.152), que enuncia: 

A imagem que têm de si mesmos é tão 
confusa e vaga que nem sequer parecem 
saber quem são, o que são, nem quais suas 
aspirações. Essa confusão se estende à sua 
atuação na vida. Sem se aterem dos fatos e 
às circunstâncias externas de sua vida, 
flutuam entre os sentimentos de inferioridade 
e de superioridade, entre considerarem-se 
fortes ou fracos, membros de um ou outro 
grupo, ou então seres totalmente isolados. 
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Sentimentos de autoestima e autoimagem refletidos no 

comportamento social e no bem-estar de pessoas com 

deformidade facial, frente ás situações da vida 

 

A partir do acesso dos colaboradores ao serviço de 

reabilitação foi possível perceber o contexto de vida pessoal, 

social e familiar.  

Nesse caminho, percebeu-se que todos expressavam 

diversos sentimentos negativos, relacionados à baixa 

autoestima, autoimagem, isolamento e tristeza, que 

provocavam prejuízos visíveis na qualidade de vida e 

potencializavam a exclusão social. 

Dessa forma, ficou evidente que a assistência recebida, 

pelos colaboradores, motivou a alteração do comportamento 

familiar, social e de bem-estar dessas pessoas, com o 

surgimento de sentimentos positivos. Isso está retratado nas 

seguintes falas: 

 

ANTES DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] Esse defeito logo na face, não me deixa 
me sentir bem. Não me sinto muito bem. Mexe 
muito com a gente.Todo mundo olha pra 
gente [...] (ALECRIM). 
 
[...] Eu fui humilhada e constrangida várias 
vezes [...] (CAMÉLIA ROSADA). 

 

DEPOIS DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] me sinto muito bem, é como se tivesse 
perfeito [...]. (ALECRIM). 
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[...] Me vejo igual às outras pessoas. Estou 

contente.[...] (CAMÉLIA ROSADA). 

 

Para Carvalho (2015), nas relações sociais uma das 

partes do corpo mais valorizadas é a face. Se deformada, 

chama a atenção das pessoas e atrai olhares, que, na maioria 

das vezes, são insistentes e curiosos, como se transformassem 

o indivíduo num objeto. Geralmente, esses olhares estão 

carregados de compaixão. Assim, para os colaboradores 

fugirem ou se protegerem dessas atitudes da sociedade, 

preferiam ficar em casa, e quando saiam, usavam “artimanhas” 

para esconder a deformidade. 

 

Presença de pensamento suicida 

As narrativas deste estudo evidenciam que a alteração 

física apresenta uma associação entre o quadro psicológico e a 

perda do olho, que faz com que surjam diversos sentimentos 

como revolta, vergonha e inutilidade, e até pensamento suicida, 

entre outros, desenvolvidos pela perda do olho. Assim, a 

presença de pensamento suicida dos colaboradores está 

retratada nas seguintes falas: 

 

ANTES DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] Antes a minha vontade era de morrer. [...] 

(CAMÉLIA ROSADA). 

 

[...] Teve momento que eu pensei em tirar a 

minha vida [...] (CAMÉLIA ROSADA). 
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DEPOIS DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] esse pensamento saiu da minha mente. 

Hoje sou outra pessoa [...] (CAMÉLIA 

ROSADA). 

 

Concordando com isso relatam Godoy et al. (2011), que 

na cabeça estão localizados quatro dos cinco sentidos do corpo 

humano. A alteração ou perda de qualquer um deles poderá 

comprometer a simetria facial, a harmonia, o equilíbrio e a 

essência do belo, provocando um trauma psicológico e um grau 

de desestruturação temporária ou permanente. 

 

O conhecimento da pessoa com deformidade facial sobre 

os seus direitos 

 

 Ao longo desse estudo, percebeu-se a falta de 

conhecimento sobre os direitos dessas pessoas como 

deficientes, que vivenciaram algumas situações desagradáveis  

e constrangedoras quando em busca de benefícios. Essa 

constatação foi retratada nas falas a seguir: 
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ANTES DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] Em relação aos direitos do portador de 

deficiência, eu sei que tem direito a se 

aposentar. Só isso [...] (ALECRIM). 

 

[...] Sobre os direitos de quem é deficiente sei 

que existe prioridades, que não são seguidas. 

O meu benefício foi negado[...] (CAMÉLIA 

ROSADA). 

 

DEPOIS DA REABILITAÇÃO: 

 

[...] Em relação aos direitos eu só sei que pode 

se aposentar quem tem esse meu problema 

[...] (ALECRIM). 

 

[...] Sobre os direitos de quem é deficiente, sei 

que tem alguns direitos [...] (CAMÉLIA 

ROSADA). 

 

Diante desse contexto, as ações educativas 

desenvolvidas tem contribuído no sentido de orientar sobre a 

importância em conhecer os direitos por meio da  Lei Nº 13.146, 

de 6 de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, e permite atender a principal reclamação dos 

colaboradores: o direito à assistência social, com a garantia da 

equidade no critério de concessão dos benefícios entre as 

pessoas com deficiência.  

Desse modo, além do material empírico as 

pesquisadoras também utilizaram os dados da ficha clínica 

relativos ao perfil sóciodemográfico e clínico dos colaboradores 
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e constataram  que a amostra é composta de pessoas que o 

tempo de deformidade é inferior a cinco anos, causa 

tumoral/câncer, localização olho direito, idade acima de 

quarenta anos, profissão de marceneiro e agricultor, não 

conhece os direitos da pessoa com deficiência, predominância 

de escolaridade de ensino fundamental, mesmo com o 

residente na área urbana. Corroborando com os estudos de 

Lima (2014), um valor expressivo da amostra declarou ter um 

nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto, não 

ter benefício da previdência social e receber até um salário 

mínimo como renda mensal.  

 Para Carvalho (2016), o tratamento de reabilitação não 

deve ser apenas físico, para repor partes físicas que inexistem 

desde o nascimento ou foram removidas devido a acidentes ou 

cirurgias, mas usar ações educativas como suporte pedagógico 

de enfrentamento para minimizar os danos causados na 

autoestima e no isolamento social destas pessoas.  

 Para as pesquisadoras Matos e Mugiatti (2014, p. 13), 

o papel da educação, por sua vez, torna-se 
cada vez mais importante face à 
multiplicidade de demandas das 
necessidades sociais emergentes; é o motivo 
pelo qual precisa a educação, como 
mediadora das transformações sociais, com o 
apoio das demais ciências, contribuir, com 
maior rapidez e criatividade, para uma 
sociedade mais consciente, mais justa e mais 
humana. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados obtidos, observou-se que o uso de 

atividades com o auxílio da escuta qualificada, da oralidade 



A ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO DA FACE COM AÇÕES EDUCATIVAS EM 

SAÚDE: UMA NOVA TENDÊNCIA 

51 
 

para conversar e informar o paciente, auxilia no 

desenvolvimento da sua autoexpressão, propicia a reflexão e 

transformações que contribuirão para a superação do 

problema, e assim contribui para a sua ressocialização. 

 Nessa direção, os resultados demonstraram que as 

ações educativas em saúde executadas pela enfermagem,  

foram fundamentais para o processo de reabilitação das 

pessoas com mutilação facial, pois proporcionaram a reflexão 

da importância da sua existência como  cidadãos e 

influenciaram na diminuição de agravos, na inclusão social e na 

qualidade de vida dessas pessoas e dos familiares. 
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RESUMO: Os acadêmicos de Biologia, em sua maioria, 
reconhecem a importância dos primeiros socorros, embora 
tenham relatado não saber realizar os principais procedimentos 
para atendimento imediato a uma vítima de acidente ou mal 
súbito, cujo estado físico coloca em risco sua própria vida. O 
presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência de 
um minicurso intitulado “Curso de Capacitação em Primeiros 
Socorros”, realizado no Instituto Federal do Piauí, Campus 
Pedro II em parceria com o SAMU. Antes da realização do 
minicurso, foi possível identificar as concepções dos 
acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas sobre 
primeiros socorros. Os temas abordados nas práticas foram: 
obstrução de vias aéreas por corpo estranho, parada 
cardiorrespiratóri, afogamento, crise convulsiva, queimaduras, 
intoxicações, choque elétrico, acidentes com animais 
peçonhentos, traumatismo e hemorragias. Durante a parte 
prática, a técnica em enfermagem trouxe exemplos reais de 
acidentes e agravos do cotidiano, o que promoveu a 
participação dos alunos que compartilharam suas vivências e 
problemas reais, permitindo identificar e trabalhar os 
conhecimentos equivocados e valorizar os corretos. Os dados 
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sobre conhecimento prévio de primeiros socorros foram 
coletados mediante a aplicação de questionários aos referidos 
alunos antes do início do minicurso. Conclui-se que os alunos 
possuem conhecimento básico sobre procedimentos em 
situações de emergência, mas falta para eles uma formação 
concreta e conhecimento adequado para agir de maneira 
correta e segura. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Saúde escolar. 
Primeiros Socorros. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Define-se como Primeiros Socorros (PS) a prestação de 

cuidados imediatos a vítimas de acidente ou mal súbito, cujo 

estado físico alterado põe em perigo a sua vida. Como, 

geralmente, a chegada dos profissionais de saúde pode 

demandar algum tempo, estas ações precisam ser iniciadas por 

pessoas presentes no local que presenciem a situação. Nesses 

casos, o socorrista deve manter as funções vitais e evitar o 

agravamento do estado da vítima, até a chegada de assistência 

especializada (SINGLETARY et al., 2015). 

Um dos locais onde situações de urgência e emergência 

ocorrem é a escola. Dentre essas situações, observa-se como 

principais e mais comuns, nas escolas, as fratura de 

extremidades, luxação, crise convulsiva, hemorragia, 

queimaduras, ferimentos, sangramento nasal, tendo como 

destaques as ocorrências de parada cardíaca, obstrução de 

vias aéreas e desmaio (CARMO et al., 2017). No entanto, a 

maioria dos educadores possuem insegurança e despreparo 

para oferecer suporte aos alunos em situação de emergência, 

frente a incidentes que necessitam os primeiros socorros e/ou 

pronto atendimento (NETO et al., 2017a; SILVA et al., 2017). 
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 Estudo realizado no Brasil, que avaliou o conhecimento 

de educadores acerca dos primeiros socorros na escola, 

concluiu que 88% dos docentes nunca receberam nenhum tipo 

de treinamento ou capacitação sobre primeiros socorros e não 

se sentem seguros para prestar uma assistência diante das 

possíveis emergências (LEITE et al., 2018). Resultados 

semelhantes foram encontrados em estudo realizado na India 

que identificou falta de conhecimento e despreparo dos 

professores do ensino fundamental referentes às condutas 

corretas de primeiros socorros (JOSEPH et al., 2015). 

Na literatura, a maioria dos artigos mostra que o 

conhecimento de primeiro socorros é importante tanto para o 

docente como para o aluno no âmbito escolar. Para Ribeiroet 

al. (2013), alunos do ensino fundamental podem ser instruídos 

quanto a ressucitação a partir de 11 anos de idade, quando 

alcançarão maturidade para compreender a importância do 

tópico e executar as compressões torácicas em adultos. A 

escola proporciona a formação da identidade muito além de sua 

família, e este conhecimento permanecerá em suas vidas.  

Gomes, Viana e Siqueira (2018) observaram a partir de 

entrevistas que 56% dos estudantes do curso superior já 

presenciaram algum tipo de acidente e 16% já participaram de 

alguma forma de socorro, reforçando a importância da temática 

do estudo no âmbito escolar, visto que muitas situações 

emergenciais estão no cotidiano das pessoas, e podem ser 

evitadas ou conduzidas de forma correta e eficaz se os 

cidadãos estivessem preparados.  

Assim, a educação em saúde apresenta-se como 

estratégia eficaz para enfrentamento do déficit de conhecimento 

sobre primeiros socorros dos professores, alunos e leigos no 

contexto brasileiro, por  possibilitar  reflexões  críticas  nos  
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envolvidos  com o processo de ensino-aprendizagem e 

corroborar com a inclusão da sociedade nas responsabilidades 

referentes à saúde (NETO et al., 2017b).  

O problema em questão requer a reflexão e atitude dos 

profissionais de saúde, em especial dos enfermeiros e técnicos 

em enfermagem, sobre o seu papel no empoderamento dos 

professores e alunos em primeiros socorros. Nesse processo, a 

Enfermagem, em colaboração com a escola, possui função de 

realizar o diagnóstico situacional dos sujeitos e dos 

determinantes envolvidos das particularidades locais, planejar 

a educação em saúde, implementar e avaliar, baseada na visão 

holística e no raciocínio crítico-reflexivo acerca da situação 

(NETO et al., 2018). 

Na grade curricular do curso de superior em licenciatura 

em Ciências Biológicas do IFPI Campus Pedro II, se faz 

presente a disciplina “Introdução ao Laboratório de Biologia”, 

que apresenta na ementa atividades de orientações sobre os 

procedimentos básicos de primeiros socorros. Com isso, 

espera-se que os futuros professores saibam como agir em 

situações que comprometam a saúde da criança, evitando risco 

para o estado vital do escolar.  

Para tornar as aulas sobre primeiros socorros mais 

dinâmicas, atrativas e cada vez mais próxima a realidade na 

qual o aluno está inserida, buscamos unir a teoria da prática, 

integrando os alunos com os profissionais do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 192 (SAMU). Ao realizar essa 

parceria, espera-se que os estudantes possam despertar o 

interesse para o aprofundamento do conhecimento na área de 

primeiros socorros e ter mais condições de contribuir com a 

sociedade enquanto cidadãos por poderem passar para a 
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população mais informações sobre o serviço realizado pelo 

SAMU, tornando-o mais conhecido e valorizado.  

Os acadêmicos de Biologia do IFPI Campus Pedro II, em 

sua maioria, reconhecem a importância dos primeiros socorros, 

embora tenham relatado não saber realizar os principais 

procedimentos, tais como: massagem cardíaca, desengasgar, 

estancar sangramento, amenizar queimaduras, desafogar, 

fazer transporte de vítimas e cuidar de fraturas ósseas. 

Percebe-se, com isso, que é necessário a realização de 

orientações com apoio da equipe de saúde do município por 

meio de palestras e cursos, em que seja possível trabalhar a 

educação em saúde sobre primeiros socorros com vista à 

mudança de comportamento desses acadêmicos e até dos 

seus familiares e ampliação do entendimento dessa prática de 

saúde, para que haja a formação adequada de seus 

educandos.  

Diante de todos esses fatos e conceitos, o presente 

trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um 

minicurso intitulado “Curso de Capacitação em Primeiros 

Socorros”, realizado no Instituto Federal do Piauí, Campus 

Pedro II em parceria com o SAMU. Antes da realização do 

minicurso, foi possível identificar as concepções dos 

acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas sobre 

primeiros socorros. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória, com 

abordagem qualitativa. A população de estudo foi constituída 

por 35 acadêmicos do curso de Licenciatura em 

CiênciasBiológicas,doInstitutoFederaldo Piauí Campus Pedro 

II.Osacadêmicos 

foraminformadossobreapesquisaeconvidadosaparticipardestee

studo,medianteaassinatura do Termo de Consentimento 

LivreEsclarecido. 

 A prática educativa no IFPI foi metodologicamente 

subdividida em um momento teórico de diálogo, com 

demonstrações das técnicas de primeiros socorros e 

apresentação de vídeos curtos, seguida de um momento 

prático, realizando as técnicas em bonecos-manequins ou 

simulação em um colega. Os temas abordados nas práticas 

educativas foram: obstrução de vias aéreas por corpo estranho; 

parada cardiorrespiratória; afogamento; crise convulsiva; 

queimaduras; intoxicações exógenas, choque elétrico, 

acidentes com animais peçonhentos e 

traumatismos/hemorragias. Essas ações tiveram como objetivo 

principal oferecer aos alunos informações básicas sobre o 

atendimento de primeiros socorros, com enfoque no 

atendimento à criança. 

 O instrumento de coleta de dados utilizado foi um 

questionário estruturado de acordo com Andraus et al. (2005), 

aplicado e recolhido por dois monitores. Encerrado os 

questionários, que foram aplicados antes de iniciar o minicurso 

intitulado “Curso de Capacitação em Primeiros Socorros” 

realizado em julho de 2019, os dados foram agrupados em 

tabelas utilizando o programa Excel®.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa 35 alunos, os quais 18 eram do 

sexo feminino e 17 do sexo masculino. A fim de avaliar o 

conhecimento dos alunos sobre o assunto, foram elaboradas 

nove perguntas fechadas de múltipla escolha e uma pergunta 

aberta.  

A tabela 1 caracteriza as perguntas de múltipla escolha 

e o número de acerto, erro considerando os temas queimadura 

e afogamento.Em relação as questões investigativas, 

observou-se que a indagação sobre primeiros socorros, 

abordando afogamento, 35 (100%) dos estudantes foram 

assertivos.   

 

Tabela 1. Respostas estudantes às afirmações relacionadas 

a queimadura e afogamento. Questões de acordo com 

Andraus et al. (2005). 

Questões ACERTOS ERROS 

Lúcia e Clara foram nadar num 

grande rio, na fazenda de seus 

pais.Brincavam tranquilamente 

até que Lúcia resolveu ir para a 

parte mais funda, a correnteza 

estava muito forte e ela 

começou a se afogar. Clara 

ficou apavorada e mesmo não 

sabendo nadar muito bem foi 

salvar a irmã   

35 0 
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Maria viu sua melhor amiga se 

afogando e ficou apavorada, 

pois não havia ninguém por 

perto e ela não sabia nadar. Viu 

a bóia que estavam brincando e 

jogou para a amiga   

35 0 

Em casos de queimadura, devo 

sempre lavar a ferida com água 

limpa e corrente, depois passo 

pimenta, creme dental ou 

qualquer creme hidratante   

33 2 

Queimaduras são lesões que 

devem ser lavadas com água e 

não devemos usar nada antes 

de levarmos o acidentado para 

avaliação do profissional de 

saúde  

31 4 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Quanto ao tema queimaduras foram questionados sobre 

os primeiros passos no atendimento ao queimado, onde 33 

(94,28%) dos participantes responderam corretamente à 

questão. Ao questionar-se sobre a necessidade ou não da 

avaliação do queimado por um profissional de saúde, 31 

(88,57%) dos participantes acertaram a questão e 4 (11,42%) 

participantes assinalaram a questão incorreta. 

Ragadali Filho et al. (2015) propõe que os 

conhecimentos das técnicas de primeiros socorros não devem 
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ficar presas aos profissionais que estão relacionados com a 

situação, mas abranger toda a sociedade, já que essa prática 

não é restrita apenas em aplicar os procedimentos, sendo 

também parte do conhecimento a verificação do nível de 

consciência e também o mantimento do estado de calma do 

paciente.  

Segundo Costa et al. (2015), em casos de queimadura 

deve-se utilizar água corrente para lavar o local afetado, bem 

como gerar sensação de alívio quanto ao aquecimento causado 

pela queimadura (queimadura por calor, queimaduras por frio, 

elétricas e químicas). É importante se dar atenção quanto aos 

remédios caseiros que deveriam ser evitados, tais como: 

aplicação de ovos, margarina, creme dental e até mesmo borra 

de café no momento e local em que ocorre a queimadura. Tais 

opções equivocadas poderiam provocar infecções no local da 

queimadura. Ademais, a ação de não perfurar as bolhas com 

alfinetes ou agulhas, mesmo que estéreis ou esterilizadas, já 

seria uma estratégia de segurança contra infecções locais. 

A tabela 2 caracteriza as perguntas de múltipla escolha 

e o número de acerto, erro considerando os temas ferimento e 

sangramento.  

 

Tabela 2. Respostas estudantes às afirmações relacionadas a 

ferimento e sangramento. Questões de acordo com Andraus et 

al. (2005). 

Questões ACERTOS ERROS 

Joaquina cortou o dedo com a faca, 

antes de tudo, sua mãe lavou a 

ferida com água e sabão e depois 

cobriu com um pano limpo   

31 4 
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Fonte: Próprio autor (2019) 

As questões sobre o tema ferimentos, em relação a 

higienização e curativo sobre o ferimento, observamos que os 

alunos têm bons conhecimentos, indicando que o primeiro 

passo é lava e reconhecendo que dependendo da gravidade o 

curativo deve ser feito por um profissional no posto de saúde. 

Quando a análise é sobre ferimentos mais graves, como objeto 

encravado, apenas 17,4% dos alunos não tomariam a conduta 

correta. No entanto, observamos grandes diferenças na 

Eu estava correndo, caí e ralei o 

joelho, preciso procurar um local 

para lavar a ferida e se preciso vou 

lá no posto de saúde para fazer um 

curativo  

35 0 

Não tem nada melhor que amarrar 

um pano com pedaço de madeira 

(improvisando um torniquete) para 

estancar qualquer tipo de 

hemorragia   

21 14 

Mateus brigou na escola com um 

coleguinha, levou um soco no nariz 

que o fez sangrar muito, a diretora 

Cleusa separou a briga e fez pressão 

no nariz com compressa fria e pediu 

que ele levantasse a cabeça, pois 

assim, o sangramento acabaria  

15 20 

Em ferimento com sangramento 

abundante deve-se realizar 

compressão do local, colocando a 

mão sobre gazes estéreis 

19 16 

Em ferimento com objeto encravado, 

o objeto não deve ser removido e 

nem movimentado 

29 6 



A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO 

CURSO DE BIOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

63 
 

resposta quando se trata de hemorragias. Nota-se que 42,5% 

dos alunos, agiria corretamente ao se deparar com alguém 

apresentando hemorragia externa. Resultado similar foi 

observado por Fioruc et al. (2008) ao pesquisar o conhecimento 

de funcionários em escolas públicas de São Paulo.  

Gomes, Viana e Siqueira (2018) observaram altos  

índices de erro em uma pesquisa com alunos do ensino técnico 

em enfermagem, mesmo ao final do minicurso que orientava 

quais procedimentos adotar frente a hemorragias e ferimentos. 

Sendo observado erro de 75% no pré-teste e 70% no pós-teste. 

O engasgo pode ser bastante perigoso se a vítima não 

for rapidamente socorrida, pois a falta de ar pode causar a 

morte. Algumas observações são importantes para a 

disseminação de conhecimentos básicos a respeito do engasgo 

(GOMES; VIANA; SIQUEIRA, 2018). Os alunos foram 

questionados sobre as etapas a seguir para prestação de 

primeiros socorros em vítimas de crises convulsivas, desmaio e 

engasgo (Tabela 3).  
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Tabela 3. Respostas estudantes às afirmações relacionadas a 

crises convulsiva, desmaios e engasgo. Questões de acordo 

com Andraus et al. (2005). 

Questões ACERTOS ERROS 

Vi um homem jogado no chão 

tendo um ataque de epilepsia, ele 

tremia e babava muito. Achei 

melhor nem chegar perto, pois 

ouvi dizer que se alguém encostar 

na baba da pessoa, pega a 

doença  

34 1 

Quando uma pessoa desmaia, o 

melhor a ser feito é elevar os pés 

da vítima, afrouxar suas roupas e 

aguardar  

30 5 

Em caso de convulsão, devemos 

proteger a cabeça da vítima e 

colocá-la de lado para evitar que 

ela engasgue com a saliva ou 

vômito   

33 2 

Beatriz desmaiou, fiquei 

desesperado, a sacudi muito, dei 

dois tapas no seu rosto e mesmo 

assim ela não acordou  

31 3 

As obstruções leve de vias 

aéreas, onde a vítima está 

tossindo, o socorrista deve não 

interferir e incentivar a tosse 

9 26 

Ao constatar uma obstrução grave 

das vias aéreas em um adulto 

consciente, deve-se iniciar 

compressões subdiafragmáticas 

(manobra de Heimlich) 

27 8 
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Fonte: Próprio autor (2019) 

No atendimento a vítima de obstrução leve de vias 

aéreas, apenas 25,71% dos participantes teria uma conduta 

correta. Já em caso de obstrução grave, os alunos apontaram 

a necessidade de realização de pressões na barriga . No 

entanto, os alunos apontaram o despreparo para realizar tal 

manobra. De acordo com Waksman, Gikas e Maciel (2005), se 

o engasgo se manifestar com a impossibilidade do aluno falar, 

tossir e chorar, o procedimento de retirada do corpo estranho 

se dá pela manobra de Heimlich, onde o socorrista fica de pé 

atrás da criança, envolve-a com os braços, coloca uma das 

mãos em punho sobre o abdome da criança, logo acima do 

umbigo e a outra mão aberta sobre a primeira, aplicando 

movimentos de golpes firmes sobre o abdome até que o objeto 

seja expelido. Se a manobra descrita não surtir efeito levando a 

perda da consciência do aluno, deve-se iniciar manobras de 

ressuscitação cardio – pulmonar. 

Profissionais da área educacional ainda se sentem 

despreparado em casos de engasgamento. Leite et al. (2008) 

relataram que a maioria dos profissionais, de uma escola 

municipal de Pernambuco, pediriam socorro diante de uma 

situação de engasgo, outros já escolheriam bater nas costas da 

vítima, alguns segurariam a vítima por trás e comprimiriam o 

peitoral, optariam por mandar a vítima levantar os braços, 

preferiram em casos com crianças colocar a vítima de cabeça 

para baixo ou optaria por fazer compressão massageando o 

estômago 

É de extrema importância que os professores tirem suas 

dúvidas sobre urgências e emergências para cuidar dos alunos 

que estão sob suas responsabilidades na escola, por que são 
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eles que, diante de tais situações, oferecem os primeiros 

cuidados (MEIRELES, 2014). 

Sobre as crises convulsivas, os alunos apresentaram um 

alto índice de acerto. 

Durante a aula expositiva dialogada, a técnica em 

enfermagem do SAMU procurou trazer exemplos práticos de 

acidentes e agravos do cotidiano, o que fomentou a 

participação dos alunos no compartilhamento de suas vivências 

e problemas reais, permitindo identificar e trabalhar os 

conhecimentos equivocados e valorizar os corretos. Trechos de 

vídeos também foram reproduzidos para demonstrar algumas 

ações de primeiros socorros. 

Na realização da parte prática dos assuntos abordados, 

os alunos foram convidados para desenvolvessem suas 

habilidades na execução das técnicas corretamente. Foram 

praticadas diversas técnicas como: a manobra de Heimlich, 

compressões torácicas e ventilação de resgate, identificação de 

pulso e de movimentos respiratórios, contenção de 

sangramento e imobilização de membros. Com isso, foi 

possível visualizar o interesse, entusiasmo e a preocupação 

dos alunos em estarem executando as práticas de maneira 

correta, para agirem, diante das situações, de forma adequada.  

Segundo Miotto et al. (2010), o treinamento somente 

teórico não é capaz de produzir, por exemplo, ressuscitação 

cardiopulmonar de boa qualidade, principalmente manobras 

como: abertura de vias aéreas, posicionamento correto das 

mãos, compressão adequada do tórax, ventilação e ciclos de 

ventilação/compressão adequados. O treinamento com 

manequins torna tanto o profissional quanto o leigo mais 

seguros para realizar os procedimentos e atuar em uma 
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emergência. Por isso, utilizamos manequins para orientações 

sobre realização  de compressões torácicas (Figura 1).  

 

Figura 1. Momento prático do curso de capacitação em 

primeiros socorros. 

 
                   Fonte: Próprio autor (2019) 

 

As quedas são apontadas como o agravo mais 

prevalente e a principal causa de lesões traumáticas cerebrais, 

com um risco significativo de sequelas crônicas, no ambiente 

escolar. Mesmo que a maioria dos acidentes na escola não 

necessite de atenção médica, ela tem um índice considerável 

de eventos acidentais relacionados, em mais de um terço, a 

esportes e atividades recreativas e, próximo a um terço, 

resultante de quedas durante outras atividades (COSTA et al., 

2015). Um estudo realizado com professores, verificou que os 

profissionais relataram presenciar acidentes escolares que se 

assemelham com este levantamento, principalmente quando 

descrevem como mais comuns o sangramento nasal e as 
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fraturas (OLIVEIRA et al., 2015). Outro estudo, descreveu a 

queda e entorses como as mais prevalentes (VENÂNCIO, 

2014). Durante o curso téorico e prático, os alunos puderem 

compreender qual o procedimento correto para imobilização e 

transporte de uma vítima de (Figura 2) . 

A importância da Educação em saúde na temática de 

primeiros socorros é apontada em trabalhos nacionais e 

internacionais. Estudo realizado na China investigou o 

conhecimento de professores seis meses, nove meses e quatro 

anos após a realização de treinamento sobre primeiros socorros 

pediátricos e concluiu que, apesar do conhecimento reduzir 

com o decorrer do tempo, a intervenção educativa melhorou a 

apreensão do conhecimento a curto e longo prazo (LI et al., 

2014). Outro estudos comprovam que indivíduos que 

receberam ressuscitação cardiorrespiratória de um 

cidadão/leigo treinado têm quatro vezes mais probabilidade de 

sobreviver por 30 dias que aqueles a quem a técnica não foi 

aplicada (WISSENBERG et al., 2013).  

Diante da efetividade na realização de treinamento sobre 

primeiros socorros para educadores e leigos, destaca-se que o 

correto treinamento deve envolver a abordagem téorica e treino 

prático suficiente para que stes saibam reconhecer e abordar a 

pessoa em parada cardíaca, tendo em vista que a qualidade do 

atendimento é crucial para sobrevida da vítima. Portanto, a 

realização de estudos que contribuam com a educação em 

saúde voltada para educadores é essencial. 
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Figura 2. Momento prático do curso de capacitação em 

primeiros socorros. 

 
Fonte: Próprio autor (2019) 

 

 

CONCLUSÕES  

 

A formação de parcerias entre os profissionais de 

educação com os da saúde se torna essencial no planejamento 

de discussões do campo da saúde e sua forma de abordagem 

no ambiente educacional, auxiliando a construção de novos 

métodos, estratégias e formas de pensar. 

Desse modo, espera-se que o presente estudo contribua 

para a adesão do treinamento de Noções Básicas de Primeiros 

Socorros para a todos os alunos e funcionários que compõe a 

gestão educacional, tendo em vista que acidentes ocorrem no 

ambiente escolar, e que todos podem e devem estar 

capacitados a prestar uma assistência satisfatória. Torna-se 

urgente uma atuação intersetorial, criando parcerias com a 
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Estratégia de Saúde da Família local para implementar ações 

que visem capacitar, promover e assistir os estudantes e os 

docentes no âmbito do Programa de Saúde na Escola. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANDRAUS, L.M.S.; MINAMISAVA, R.; BORGES, I.K.; BARBOSA, M.A. 
CARMO, H.O.; SOUZA, R.C.; ARAÚJO, C.L.O.; FRANCISCO, A.G. 
Primeiros Socorros para criança: relato de experiência. Acta Paulista de 
Enfermagem, v.18, n.2, p.220-5, 2005. 
atitudes dos docentes de educação infantil em situação de acidente 
escolar. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, v.7, e1457, 
2017. 
COSTA, C.W.; MOURA, D.L.; COSTA, F.L.O.; MÉLO, R.S.; MOREIRA, 
S.R. Unidade didática de ensino dos primeiros socorros para escolares: 
efeitos do aprendizado. Revista Pensar a Prática, v.18, n.2, 341p, 2015. 
FIORUC, B. E.; MOLINA, A. C.; VITTI JUNIOR, W. et al. Educação em 
saúde: abordando primeiros socorros em escolas públicas no interior de 
São Paulo. Eletrônica de Enfermagem, v. 10, n. 3, p. 695-702, 2008. 
GOMES, F.A.; VIANA, L.N.; SIQUEIRA, L.C. Primeiros socorros: mitos e 
verdades, abordagem de ensinoaprendizagem em alunos do ensino 
técnico do curso de enfermagem. Revista Interdisciplinar Sulear, v.1, n.2, 
p. 64-85, 2018. 
JOSEPH, N.; NARAYANAN, T.; ZAKARIA, S.; NAIR, A.V.; BELAYUTHAM, 
L.; SUBRAMANIAN, A.M.; GOPAKUMAR, K.G. Awareness, attitudes and 
practices of first aid among school teachers in Mangalore, south India. J 
Prim Health Care, v.7, n. 4, p. 274-81, 2015. 
LEITE, H.S.N.; BONFIM, C.R.; FORMIGA, H.J.B.; FERREIRA, A.M.; 
BARBOSA, A.B.A.; MARTINS, E.N.X. Primeiros socorros na escola: 
conhecimento da equipe que compõe a gestão educacional. Temas em 
Saúde, edição especial, p. 290-312, 2018. 
LI, F.; SHENG, X.; ZHANG, J.; JIANG, F.; SHEN, X. EFFECTS of pediatric 
first aid training on preschool teachers: a longitudinal cohort study in China. 
BMC Pediatric, v.14, n. 209, p.1-8, 2014. 
MEIRELES, G.O.A.B. A abordagem de Primeiros Socorros realizada pelos 
professores em uma Unidade de Ensino Estadual em Anápolis – GO. 
Ensaios Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, v.18, n.1, 
p. 25p-30 2014. 
MIOTTO, H.C.; CAMARGOS, F.R.S.; RIBEIRO, C.V.; GOULART, E.M.A.; 
MOREIRA, M.C.V. Efeito na RCP Utilizando Treinamento Teórico versus 



A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO 

CURSO DE BIOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

71 
 

Treinamento Teórico-Prático. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.95, 
n.3, 2010.  
NETO, N.M.G.; CAETANO, J.A.; BARROS, L.M.; SILVA, T.M.; 
VASCONCELOS, E.M. Primeiros socorros na escola: construção e 
validação de cartilha educativa para professores. Acta Paulista de 
Enfermagem, v.30, n.1, p.87-93, 2017a. 
NETO, N.M.G.; SÁ, G.G.M.; VASCONCELOS, E.M.R.; SILVA, T.M.; 
SANTOS, A.M.R.; CARVALHO, K.M. Intervenções de educação em saúde 
sobre primeiros socorros para leigos no brasil: revisão integrativa. Ciências 
e Cuidados em Saúde, v.16, n.4, 2017b. 
NETO, N.M.G.; CARVALHO, G.C.N.; CASTRO, R.C.M.B.; CAETANO, J.A.; 
SANTOS, E.C.B.; SILVA, T.M.; VASCONCELOS, E.M.R. Vivências de 
professores acerca dos primeiros socorros na escola. Revista Brasileira 
de Enfermagem, v.71, suppl.4, pp.1678-1684, 2018. 
OLIVEIRA, A.S.; LOPES, A.G.; LISBOA, J.M.; CAMPELO, D.M.L.; 
MARINHO, C.M.M.; ARAUJO, L.S.C. Atuação dos Professores às crianças 
em casos de acidentes na escola. Revista InterdisciplinarUNINOVAFAPI, 
v.5, n.3, 26-30, 2012. 
RAGADALI FILHO, A.; PEREIRA, N.A.; LEAL, I.; ANJOS, Q.S.; LOOSE, 
J.T.T. A Importância do Treinamento de Primeiros Socorros no Trabalho. 
Revista Saberes, v.3, n.2, p. 114-125, 2015. 
RIBEIRO, L.G.; GERMANO, R.; MENEZES, P.L.; SCHMIDT, A.; PAZIN-
FILHO, A. Estudantes de medicina ensinam ressucitação cardiopulmonar a 
alunos do fundamental. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.101. n. 4, 
2013. 
SILVA, L.G.S.; COSTA, J.B.; FURTADO, L.G.; TAVARES, J.B.; COSTA, 
J.L.D. Primeiros socorros e prevenção de acidentes no ambiente escolar: 
intervenção em unidade de ensino. Enfermagem em Foco, v.8, n.3, p.25-
29, 2017. 
SINGLETARY, E.M.; CHARLTON, N.P.; EPSTEIN, J.L.; FERGUSON, J.D.; 
JENSEN, J.L.; MACPHERSON, A.L.; PELLEGRINO, J.L.; SMITH, W.W.; 
SWAIN, J.M.; LOJERO-WHEATLEY, L.F.; ZIDEMAN, D.A. First Aid: 2015 
American Heart Association and American Red Cross Guidelines Update 
for First Aid. Circulation, v.132, n.18 Suppl 2,  S:574-89, 2015. 
Venâncio MAVD. Prevalência dos acidentes em espaço escolar e 
percepção dos agentes educativos. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem Comunitária) — Escola Superior de Saúde de Viseu.  
WAKSMAN, R.D.; GIKAS, R.M..; MACIEL, W. Crianças e adolescentes 
seguros – Guia Completo para prevenção de acidentes e violências. 
Sociedade Brasileira de Pediatria. São Paulo: Publifolha,2005. 
WISSENBERG, Mads et al. Association of National Initiatives to Improve 
Cardiac Arrest Management With Rates of Bystander Intervention and 



A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO 

CURSO DE BIOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

72 
 

Patient Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. JAMA – Jornal 
American Medical Association, v. 310, n. 13, p. 1377-1384, 2013. 
 

 

 



AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE 

73 
 

CAPÍTULO 4 
 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS 
ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DA CIDADE 
TABAJARA, OLINDA-PE 

 

Lays ROCHA ¹ 
Flávia Suellen Melo de OLIVEIRA 2 

Artur Diógenes Pinheiro PAIVA 3 
Diego Amaral de Miranda CASTRO 4 

Jorge Luiz Silva Araújo FILHO 5 
¹ Graduanda do curso de Medicina, Uninassau; ² Mestranda em Química, UFPE; 3 Graduando 

do curso de Medicina, Uninassau; 4 Graduando do curso de Medicina, Uninassau;  
5 Orientador/Professor do curso de medicina da Uninassau 

jorgearaujofilho@gmail.com 

 
RESUMO: Os microrganismos que constituem a flora vaginal 
saudável usam os subprodutos da clivagem do glicogênio 
produzidos pelo epitélio gerando ácido lático.  Por isso, 
fisiologicamente, o pH vaginal deve estar entre 3,5 e 4,5, 
caracterizando-se como uma região levemente ácida. Quando 
há alteração desse pH, algumas patologias podem surgir 
associadas a proliferação de micro-organismos nocivos. Essas 
alterações podem decorrer de vários fatores tanto endógenos 
quanto exógenos, como a higienização inadequada, uso de 
duchas e sabonetes inespecíficos, entre outras. Analisando 
estatisticamente a prevalência dessas patologias registrada em 
mulheres entre 10 e 59 anos que se consultam no bairro da 
Cidade Tabajara, Olinda-PE, observou-se que 50,7% das 
pacientes que possuíam alguma queixa ginecológica (48%) 



AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE 

74 
 

foram diagnosticadas com infecções relacionadas, como 
Candidíase, Vaginose bacteriana, Tricomoníase e Vaginite 
aguda. Uma das formas comuns de prevenção é a higienização 
da área. Porém, levando em consideração que essa realidade 
pode ser decorrente da falta de educação e de uma ausência 
de promoção em saúde efetiva, foram realizadas oito ações de 
educação em saúde, nas unidades de saúde da família do 
bairro, visando instruir a população feminina acerca dos 
cuidados com a região íntima, com intuito de reduzir a 
incidência das doenças ginecológicas predominantes da área 
relacionadas à alteração do pH. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Patologias 
ginecológicas. Higienização vaginal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma sucessão de cavidades, como tubas uterinas, 

cavidade uterina, endocérvice e vagina, formam o trato genital 

feminino e elas se comunicam com o exterior através da fenda 

vulvar, porém, além da passagem da menstruação, parto ou 

relações íntimas, essa abertura possibilita a entrada de micro-

organismos patogênicos que podem levar a infecções vaginais 

como Candidíase, Vaginose bacteriana, Tricomoníase, Vaginite 

aguda, entre outras (GONZÁLEZ, et al., 2019).  

Por sua vez, a microbiota da vagina age como um 

mecanismo de defesa contra a proliferação desses micro-

organismos nocivos e é responsável por manter o meio 

saudável (MILLER et al., 2016).   

O epitélio vaginal produz grandes quantidades de 

glicogênio, produzido na fase estrogênica, e o armazena e 

libera durante a descamação desse epitélio. Pela ação de 

amilases, esse glicogênio é clivado em maltose e glicose, que 
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podem ser usadas como substrato para os micro-organismos 

(MIRMONSEF et al., 2014).   

Em 1892, o alemão Döderlein nos seus estudos, 

identificou as bactérias do tipo Lactobacillus como constituintes 

da flora saudável e é o gênero mais comumente encontrado em 

mulheres saudáveis e em idade reprodutiva, sendo as espécies 

L. gasseri, L. crispatus, L. jensenii e L. iners as mais comuns 

(YOUNES et al., 2018).  

Esse tipo de microrganismo usa os subprodutos 

produzidos pela clivagem do glicogênio como fonte de energia, 

sendo um dos principais responsáveis pela fermentação lática. 

Essa produção de ácido lático faz com que a vagina apresente 

um pH levemente ácido, entre 3,5 e 4,5 (MILLER et al. 2016).  

O ambiente ácido gerado protege a região da 

proliferação dos microrganismos nocivos (LIMA; PEREIRA; 

NOWAK, 2015), como os gêneros Gardnerella, Atopobium, 

Provotella, Corynebacterium, Staphylococcus e Escherichia,e 

gerando um ótimo ambiente para a reprodução dos 

Lactobacillus (MILLER et al. 2016).  

Contudo, em resposta a fatores exógenos e 

endógenos, a flora vaginal pode ser alterada interferindo no pH 

e gerando infecções. Entre esses fatores estão as fases do ciclo 

menstrual, relações sexuais, gestação, menopausa, uso de 

contraceptivos, uso de duchas ou produtos desodorantes, 

utilização de antibióticos, exposição à umidade, uso de roupas 

apertadas e/ou de material sintético e higienização inadequada 

da região (VASCONCELOS; MARTINS, 2009).  

Dentre todos esses fatores citados, o uso de duchas e 

de sabonetes inespecíficos na região da vagina são os 

principais responsáveis pela alteração da flora bacteriana 



AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE 

76 
 

vaginal, pois culturalmente, a mulher tenta amenizar o odor 

natural da sua vagina com lavagens excessivas e erradas. 

A área que deve ser higienizada é a vulva, no entanto, 

muitas vezes, por falta de conhecimento, o canal vaginal é o 

alvo dessa limpeza, alterando o pH do mesmo. Essa relação é 

justificada pelo fato de que as duchas vaginais fazerem uma 

limpeza mecânica das bactérias naturais da flora, o que, 

consequentemente, pode alterar o pH vaginal (GONZÁLEZ et. 

al, 2019).  

Essa realidade é decorrente da falta de educação e de 

uma ausência de promoção em saúde efetiva, e, para o filósofo 

Leonardo Boff, a prevenção e a promoção da doença é a forma 

mais eficaz de saná-la (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004).  

Levando em consideração que a educação em saúde 

está relacionada à aprendizagem, objetivando alcançar a 

saúde, torna-se necessário a existência de ações que estejam 

voltadas a atender a população de acordo com sua realidade. 

Isto porque a educação em saúde deve gerar uma reflexão dos 

indivíduos, gerando oportunidades das pessoas mudarem as 

suas realidades. 

O Ministério da Saúde define educação em saúde como 

sendo um processo de construção de conhecimentos em saúde 

que visa à adesão da temática pela população. Essa prática 

social, cujo processo contribui para a formação da consciência 

crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a 

partir da sua realidade, estimula a busca de soluções 

(FALKENBERG et al., 2014). 

Ao entender algumas das importantes metodologias 

educacionais que contribuíram ao longo do tempo para o 

processo de ensino-aprendizagem, há a possibilidade de 
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reflexão sobre os processos educativos baseados nos 

princípios de uma pedagogia crítica, transformadora e 

abrangente, uma vez que elas contribuem para a formação 

social da população e efetiva a diretriz do SUS que prega pela 

integralidade do cuidado (VASCONCELOS, et al., 2017). 

Nesse contexto, entendendo a importância da 

educação em saúde e conhecendo o perfil epidemiológico da 

área estudada, ficou clara a necessidade de ações que primam 

pela prevenção. 

Portanto, partindo desse pressuposto e o de que os 

sintomas vulvovaginais associados a infecções genitais são 

responsáveis por uma grande proporção de consultas 

ambulatoriais ginecológicas e que a maioria das infecções 

podem ser evitadas por meio da higienização adequada da 

vulva, objetivou-se nesta pesquisa analisar estatisticamente a 

prevalência dessas patologias e realizar ações de educação em 

saúde sobre cuidados com a região íntima, buscando informar 

e conscientizar as populações atendidas nos Unidade de Saúde 

da Família (USF) da Cidade da Tabajara, Olinda-PE, em 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o estudo, foi realizado primeiramente um 

levantamento de dados acerca das reclamações clínicas 

ginecológicas, baseados no relatório de atendimento individual 

dos médicos e enfermeiros do posto, no bairro Cidade Tabajara, 

já que, dentre os bairros do município de Olinda, possui 

cobertura total da área da atenção básica de saúde. 

O levantamento de dados, que foi feito com os relatórios 

dos profissionais da Unidade de Saúde da família, abrangeu 
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três mil e oitocentas e quarenta mulheres no período que 

compreendeu entre 01 de janeiro de 2019 e 30 de setembro de 

2019.  

O estudo objetivou saber a abrangência dos tipos de 

patologias que acometiam as mulheres dessa área na faixa 

etária entre 10 e 59 anos, idades que possuem achados 

significativos das patologias neste município, e, a partir disso, 

determinar efetivamente uma abordagem preventiva. 

Com base nisso, foram realizadas oito ações educativas 

sobre cuidados com a região íntima, focados em conscientizar 

essa população sobre a importância da higienização correta da 

vagina e como ela está relacionada com a prevenção das 

infecções vaginais, uma vez que a maioria das mulheres 

apresentavam infecções relacionadas com a falta de higiene. 

Para a realização da ação, houve primeiro uma reunião 

das USF’s do bairro da Cidade Tabajara com todos os 

profissionais de saúde das unidades, com o intuito de escolher 

as melhores datas para ação, a fim de atender a maior 

quantidade de mulheres. Depois, foi definida a abordagem mais 

pertinente para fazer a ação educativa e formas de atrair a 

população (lanche coletivo, distribuição de sabonete íntimo). 

Então, foi decidido pelos estudantes e pelos profissionais 

da unidade, que seria feito uma palestra e que, em seguida, as 

mulheres seriam encaminhadas para exames preventivos e que 

seria feito os devidos encaminhamentos. 

Com base nos dados estatísticos, foi possível notar que 

havia a necessidade da realização de ações em todos os turnos 

do dia, incluindo o horário estendido, uma vez que o 

atendimento da população feminina se deu em horários 

variados, pois, aproximadamente, 2024 mulheres se 
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consultaram durante a manhã, 1753 mulheres se consultaram 

no turno da tarde e 63 mulheres buscaram atendimento no 

horário da noite. 

A partir desses dados, as ações foram realizadas em 

outubro, no horário normal de atendimento (8 às 17 horas) e 

estendido (17 às 21 horas). Elas tiveram início com a realização 

de testes rápidos (glicose, pressão, HIV), em seguida, houve 

palestras sobre as patologias mais encontradas na unidade e a 

relação da higienização da região íntima com a alteração do pH 

vaginal que pode levar a essas patologias.  

Foi também demonstrado como fazer a higienização 

correta da área para as mulheres presentes na ação. Atrelado 

à busca pela higienização preventiva da área, foi exposto aos 

ouvintes as formas de contaminação e de tratamentos para as 

patologias ginecológicas predominantes na área. Por fim, as 

mulheres que ainda não tinham feito exames preventivos em 

2019 foram convidadas a realizá-los no exato momento, com 

perspectivas de receber o resultado dentro de um mês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O município de Olinda possui quarenta unidades básicas 

de saúde (UBS), tendo duas dessas unidades instaladas no 

bairro selecionado: Cidade Tabajara. Essas unidades de saúde 

da família (USF) contam com enfermeiros, médicos, técnicos de 

enfermagem, dentistas, auxiliares de dentista e agentes 

comunitários de saúde (ACS). 

Utilizando os relatórios individuais dos médicos e dos 

enfermeiros das unidades do bairro, foi realizado um 

levantamento de dados acerca das reclamações clínicas 
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ginecológicas com o objetivo de colher dados estatísticos da 

porcentagem da população feminina que apresenta infecção 

vaginal decorrente possivelmente da higienização inadequada 

da vulva.  

Com essa análise, foi possível perceber, como mostrado 

na Figura 1, que, aproximadamente, 48% das 2046 mulheres 

estudadas apresentaram alguma queixa relacionado à genitália 

feminina, sendo que 50,7% dessas mulheres (Figura 2), foram 

diagnosticadas com infecções que têm relação com alteração 

no pH e podem ser prevenidas com a higienização adequada 

da área. Os tipos de infecções com percentuais mais 

significativos foram a Candidíase, Vaginose bacteriana, 

Tricomoníase e Vaginite aguda. 

Figura 1. Porcentagem de mulheres com algum tipo de 

patologia ginecológica nas USF’s da Cidade Tabajara. 

 
 Fonte: Autor, 2019. 

 

Figura 2. Porcentagem das infecções vaginais registradas nas   
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USF’s da Cidade Tabajara. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Com base nisso, foram realizadas ações com mulheres 

na faixa etária entre 10 e 59 anos, que frequentam as unidades 

de saúde da família da Cidade Tabajara, no intuito de 

conscientizá-las sobre a importância da manutenção do pH da 

genitália feminina e da higienização correta da vulva.   

 As atividades consistiram inicialmente na realização dos 

testes rápidos (Figura 3) e em palestras promovidas  por 

alunos da graduação do curso de medicina da Uninassau e 

por alunos do mestrado em química da UFPE, contando com o 

apoio dos profissionais da atenção básica da Cidade Tabajara, 

como mostrado na Figura 4.   
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Figura 3. Aluna do curso de Medicina realizando os testes 

rápidos. 

  Fonte: Autor, 2019. 

Figura 4: Equipe de Saúde da Família com os estudantes 

idealizadores da ação de educação em saúde. 

   Fonte: Autor, 2019. 
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Foi necessário mostrar a essa população, por meio de 

ações educativas, como palestras e metodologias ativas, a 

importância da correta higienização da vulva, pois essa 

alteração na faixa homeostática do pH torna o local propício à 

colonização de microrganismos que não são naturais da flora 

vaginal. Eles podem acarretar em patologias no corpo das 

mulheres ou em atração de fungos, os quais também geram 

doenças. 

 Dentre as patologias encontradas com predominância 

no bairro, de acordo com o levantamento de dados feito, 

estavam a candidíase, vaginose bacteriana, tricomoníase e 

vaginite aguda (Figura 2). 

Os sintomas mais comuns da alteração do pH são a 

coceira excessiva, corrimento vaginal sem cheiro e com 

aspecto de leite coalhado, ardor ao urinar e dor durante a 

relação sexual. Para diferenciar qual patologia o paciente tem, 

é indicado realizar o exame microscópico do corrimento vagina. 

Pois, por meio dele, observa-se o pH vaginal, analisando se ele 

está mais ácido e se há presença de fungos na amostra. 

Ao realizar essas ações, foi proporcionado a essas 

mulheres, com uma linguagem clara e acessível, um olhar 

crítico sobre a higienização íntima, evidenciando 

estatisticamente a predominância de doenças vaginais 

infecciosas que se proliferam pela alteração do pH da vagina.  

Houve a conscientização sobre a  importância de realizar 

uma higienização adequada do corpo, após alguma atividade 

física ou depois de um dia atarefado, por exemplo, removendo 

a sujeira, o grude e os microrganismos, que durante o dia ou 



AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE 

84 
 

durante exercícios intensos, tenham se instalado no corpo, 

garantindo, dessa forma, a limpeza da pele. 

Foi possível também instruí-las acerca de questões 

pertinentes a respeito da higienização vaginal, como: lavar 

apenas a região externa, conhecida como vulva; não utilizar 

duchas vaginais; não utilizar lenços perfumados; usar roupas 

íntimas de algodão e não exagerarem na depilação. Pois, por 

meio de conhecimento prévio, é sabido que muitas das 

mulheres realizam a higienização errada ou excessiva, no 

intuito de diminuir o odor natural da área. Porém, o odor 

característico da vagina está intimamente ligado com o pH 

adequado que ela deve estar. Logo, com a tentativa de alterar 

o cheiro dessa cavidade, pode haver alteração do valor 

esperado de pH, podendo acarretar em alguma das patologias 

ginecológicas.  

Com o conhecimento das estatísticas, era sabido que 

algumas das mulheres ali presentes apresentariam algumas 

das doenças ginecológicas citadas, portanto, foi exposto de 

forma geral e superficial a forma como ocorre a infecção e como 

é realizado o tratamento de cada uma das patologias mais 

predominantes no bairro, com intuito de mostrar a elas que há 

formas de prevenção e que, caso elas sejam acometidas por 

alguma doença, há tratamento. 

Antes de explicar sobre o processo de adoecimento e 

sobre os tratamentos, foi deixado claro que, em caso de 

qualquer incômodo ou alteração na região vaginal, um 

especialista deveria ser procurado.  

No caso da Candidíase, o fungo, que é natural do 

organismo humano, passa a se replicar exacerbadamente, pois 

houve o desequilíbrio da flora vaginal e, por isso, o corpo deixa 
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de possuir recursos necessários para contê-lo. Em relação ao 

tratamento, foi explicado que ele é feito por meio de antibióticos 

e é necessário dar uma atenção especial à higiene adequada e 

ao uso de roupas que permitem uma boa ventilação. O uso de 

antibiótico também é indicado nos casos de Vaginose 

Bacteriana, ele pode ter o seu uso por via oral de uso tópico. 

Pois, essa doença também é causada por bactérias, podendo 

ter a sua transmissão dada na relação sexual ou não, uma vez 

que essas bactérias podem ser encontradas habitualmente no 

ser humano. Em casos de  Tricomoníase, a primeira medida a 

ser tomada é a abstinência sexual, para que haja um 

reequilíbrio do organismo e que não haja a contaminação 

cruzada da patologia, pois é uma doença sexualmente 

transmissível, associado a isso, é utilizado antibióticos e 

quimioterápicos e, em casos de parceiro fixo, é obrigatório o 

tratamento dele também, com o intuito de evitar a reinfecção. 

Nos casos de Vaginite Aguda, são utilizados antifúngicos e 

antibióticos associados à higienização.  

Em suma, foi possível passar para a população que a 

higiene, além de ser uma medida preventiva, faz parte dos 

tratamentos das doenças ginecológicas. 

 Ao concluir as ações de educação em saúde, foi 

disponibilizado um momento para os ouvintes tirarem as 

dúvidas deles e, a partir disso, houve vários relatos de mulheres 

que alegavam fazer a higienização da área incorretamente, pois 

nunca haviam sido instruídas de outra forma. Em seguida, elas 

foram direcionadas aos consultórios, onde os estudantes de 

medicina, acompanhados de médicos preceptores, realizaram 

consultas de rotina, renovação de receitas, como mostrado na 

figura 4. 
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Figura 4: Aluna de medicina realizando a consulta de rotina da 

paciente J.A.R.  

     Fonte: Autor, 2019. 

  

 Diante dessas ações de educação em saúde, espera-se 

como resultado a médio prazo, por meio da conscientização das 

mulheres do bairro Cidade Tabajara, que haja uma diminuição 

das infecções vaginais que têm relação com alteração do pH 

vaginal. 

 

CONCLUSÃO  

  

Levando-se em consideração o entendimento do 

processo saúde-doença como dependente das condições de 

vida, ou seja, dando a devida importância às questões de 

“habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse 

da terra e acesso a serviços de saúde” (Brasil, 1986, p. 04), isto 

é, ver a saúde e a doença como questões sociais, passíveis de 
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ação e transformação, sugere-se, assim, um plano individual e 

coletivo devem ser criados no intuito de instruir o povo. 

A conexão entre educação e saúde, deve ser baseada 

em uma reflexão crítica sobre a realidade, tornando possível a 

existência de projetos de educação em saúde como formas dos 

indivíduos e os profissionais de saúde se reunirem em prol de 

recursos para alterar e transformar as condições da população, 

com o objetivo de alcançar a saúde integral, a partir de ações 

que atinjam cada pessoa individualmente, mudando, dessa 

maneira, a forma de todo o coletivo pensar e viver. 

Dessa forma, as ações de prevenção das patologias 

ginecológicas encontradas nas Unidades de Saúde da Família 

da Cidade Tabajara devem ter continuidade e deve ser feita 

através de ações educadoras, de exames laboratoriais 

preventivos realizado por profissionais capacitados. É esperado 

que se crie políticas públicas que dêem o destaque necessário 

a essas doenças. 

Portanto, concluiu-se que foi possível ratificar que 

projetos de educação em saúde levam a população à 

conscientização, pois, durante as ações, foi possível notar que 

a maior parte das mulheres presentes foram surpreendidas ao 

descobrirem que realizavam a higienização íntima de maneira 

errada. Isto é, por meio da educação em saúde foi possível levar 

conhecimento à população, fazendo o público ter um 

conhecimento crítico e refletirem que um simples ato de 

higienize pode prevenir várias patologias. 

Partindo do pressuposto que as ações de educação em 

saúde precisam ser contínuas, conclui-se que há a necessidade 

dos profissionais de saúde dessas USF’s continuarem 

promovendo essa conscientização, já que mais de 50% das 
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doenças ginecológicas que acometem esse território podem ser 

prevenidas com o ato de higienização correta. Trazendo 

novamente a conclusão de que a prevenção e a promoção em 

saúde são as formas mais efetivas de curar uma doença. 

Conclui-se também que essas ações de educação em 

saúde voltadas para esse assunto devem acontecer em outras 

Unidades de Saúde da Família, para que assim, a informação 

e o conhecimento sejam difundidos por outras regiões, sendo 

na Atenção Básica de Saúde os locais mais adequados para 

realizar a promoção e a prevenção de doenças. 

Nesse contexto, faz-se necessário a realização de outras 

ações nesse bairro e em outros, com intuito de atingir um 

número maior de mulheres, na perspectiva de, gradativamente, 

naturalizar o hábito da higienização vaginal correta. 

Concluindo-se então que ações de educação em saúde 

realizadas na Unidade de Saúde da família da Cidade Tabajara 

trouxe uma reflexão crítica não apenas para a população, mas 

para os profissionais e os estudantes que participaram do 

projeto de educação em saúde, uma vez que foi permitido 

analisar na prática o poder da educação na geração de 

conhecimento. 

Portanto, ficou claro que ações de educação em saúde 

devem ser priorizadas, tanto pelos profissionais de saúde, como 

pelos estudantes, como pela sociedade, uma vez que, quando 

há a promoção e prevenção de uma doença, a incidência dela 

tende a diminuir. Dessa forma, melhorando a qualidade de vida 

da população e repassando conhecimento para outros 

territórios e possivelmente para outras gerações. 

 

  



AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE 

89 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório da VIII Conferência Nacional de 
Saúde, p. 04, 1986. 
CANDEIAS N. Conceitos de educação e de promoção em saúde: 
mudanças individuais e mudanças organizacionais. Revista de Saúde 
Pública, v. 31, n.2, p. 207-13, 1997. 
FALKENBERG, M. B.; MENDES, T. P. L.; MORAES, E. P.; SOUZA, E. M. 
Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a 
saúde coletiva. Ciênc. saúde coletiva, v. 19, n. 03, 2014. 
GONZÁLEZ, N. FELIPE.; GÓMEZ A. S.; SÁNCHEZ, Y. O.; MARIN, D. P.; 
RODRÍGUEZ, M. G. Factores de riesgo asociados a infección vaginal en 
mujeres embarazadas. MULTIMED. v. 23, n.3, 2019. 
LIMA, M. G.; PEREIRA, C. A. S.; NOWAK, L. D. Espécies de Lactobacillus 
e seu papel na vaginose bacteriana. Capa, v. 10, n. 28, 2015. 
MILLER, E. A.; BEASLEY, D. e.; DUNN, R. R.; ARCHIE, E. A. Lactobacilli 
Dominance and Vaginal pH: Why is the Human Vaginal Microbiome 
Unique?. Frontiers in Microbiology, V. 7, P. 1936, 2016. 
MIRMONSEF, P.; HOTTON, A. L.; GILBERT, D.; GIOIA, C. J.; MARIC, D.; 
HOPE, T. J.; LANDAY, A. L.; SPEAR, G. T. Free glycogen in vaginal fluids 
is associated with Lactobacillus colonization and low vaginal pH. PLoS 
One, v. 11, n. 4, 2016. 
OLIVEIRA, H. M.; GONCALVES, M. J. F. Educação em Saúde: uma 
experiência transformadora. Rev. bras. enferm., v. 57, n. 6, p. 761-763, 
2004. 
VASCONCELOS, S; MARTINS, L. Correlação entre as alterações 
microbiológicas e o conhecimento das alterações presentes no laudo do 
exame colpocitológico pelas mulheres do município de Douradina em 2004. 
Arquivo de Ciências da Saúde da UNIPAR. v.9, n.3, p. 167-173, 2005. 
YOUNES, J.A.; LIEVENS, E.; HUMMELEN, R; VAN DER WESTEN, R.; 
REID, G.; PETROVA, M.I. Women and their microbes: the unexpected 
friendship. Trends Microbiol. n.26, p.16–32, 2018. 
 

  



AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BASEADAS NA PREVALÊNCIA DAS 

PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS ENCONTRADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DA CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE 

90 
 

AGRADECIMENTOS 

 

  Ao Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), 

pela oportunidade de fazer o curso. 

   À coordenação adjunta do curso por ter nos incentivado e 

ter disponibilizado peças dos laboratórios para facilitar a 

didática das ações, além de ter autorizado a utilização do nome 

da faculdade durante as palestras; 

  Aos profissionais das Unidades de Saúde da Família do 

bairro da Cidade Tabajara, em especial ao Dr. Rodrigo Marques 

Saldanha. 

  Aos pacientes e ouvintes das USF’s, por se interessarem 

pela ações feitas e por acolher os estudantes. 

Ao diretório acadêmico professor Salomão Kelner da Uninassau 

pelas doações financeiras. 

  Aos colegas e amigos que participaram das ações e se 

doaram intensamente. 

  Ao professor e orientador Jorge Luiz Silva Araújo Filho, o 

qual é admirado por sua competência, ética e engajamento. 



ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO GRUPO DE APOIO ÀS PESSOAS COM ESTOMIAS 

INTESTINAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

91 
 

CAPÍTULO 5 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO GRUPO DE 
APOIO ÀS PESSOAS COM ESTOMIAS 

INTESTINAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Aline Lopes PINHEIRO 1 

Mariana Freire FERNANDES 1 

Lorena Brito do O 1 

Isabelle Pereira da SILVA 2 
Isabelle Katherinne Fernandes COSTA3 

1 Graduandas do curso de Enfermagem, UFRN; 2 Doutoranda do Programa de Pós Graduação 
de Enfermagem da UFRN 3 Orientadora/Professora do DENF/UFRN.  

alinepinheiro_adv@hotmail.com 

 
RESUMO: A confecção de um estoma é um procedimento 
invasivo que além de alterar a fisiologia, modifica a imagem 
corporal. As alterações estéticas podem resultar em imagens 
distorcidas e diminuição na autoestima, o que demanda um 
suporte relacionado ao autocuidado, e a capacidade de 
enfrentamento. O grupo de apoio surge como uma estratégia 
de intervenção que visa favorecer a autonomia e reinserção 
social da pessoa com estoma. O apoio emocional e 
informações educativas aumentam a capacidade de 
enfrentamento para os membros do grupo, pois este representa 
um sistema de apoio entre os próprios membros, que por sua 
vez se identificam por semelhantes com as mesmas limitações 
e dificuldades, facilitando assim a troca de vivências. As 
atividades de extensão são a interação entre a sociedade e a 
universidade, pautada em uma perspectiva onde o estudantes 
ingressam nos projetos visando desenvolver suas habilidades, 
seu olhar holístico e crítico referente às demandas social de 
determinado grupo. A oportunidade de ingresso em grupos de 
apoio dá a oportunidade do discente trabalhar as questões 
relativas educação em saúde, os tornando  profissionais mais 
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sensíveis aos cuidados de saúde, passando a compreender o 
indivíduo como ser único, provido de suas próprias historias e 
valores, acrescentando significativamente no desenvolvimento 
ético e profissional, fortalecendo a interação entre a teoria e a 
prática.  
Palavras-chave: Estomia. Qualidade de vida. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A estomia de eliminação é uma denominação atribuída a 

uma abertura criada artificialmente no abdômen, através de 

procedimento cirúrgico, onde há uma comunicação entre o meio 

interno do trato gastrointestinal ou urinário com o ambiente 

externo, onde ocorrem as eliminações de fezes e urina.  A 

estomia pode ser classificada de acordo com o local afetado, 

subdividindo-se em três categorias: íleostomia, colostomia e 

urostomia (BURCH, 2014). 

A confecção de um estoma é um procedimento invasivo 

e além de alterar a fisiologia, modifica a imagem corporal. As 

alterações estéticas podem resultar em imagens distorcidas e 

diminuição na autoestima, o que demanda um suporte 

relacionado ao autocuidado,e a capacidade de enfrentamento. 

De acordo com a Associação Brasileira de Ostomizado 

(ABRASO) existiam no Brasil aproximadamente 33.864 

pessoas com estomias, sendo 4.176 dessas no nordeste e  com 

o último levantamento realizado em 2018, o Rio Grande do 

Norte apresentava 1.693 pessoas com estomias cadastradas 

no Centro de Reabilitação de Adultos (ABRASO, 2007; 

CERHRN, 2018).  

A confecção de uma estomia acarreta em 

transformações fisiológicas, emocionais e sociais  na vida das 

pessoas submetidas ao processo de construção de um estoma 
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(MOTA; GOMES; PETUCO, 2016). A partir disso, a criação de 

um grupo de apoio à essa população se insere como suporte 

para que essas pessoas compartilhem vivências com outras 

que também estão se adaptando à uma nova realidade.  

A criação de um grupo de apoio é uma importante 

ferramenta de intervenção para o enfrentamento das mudanças 

oriundas após a confecção do estoma, pois a convivência entre 

pessoas na mesma condição gera o compartilhamento de 

vivências e experiências sobre como lidar com esta condição.  

Nas reuniões além do apoio emocional são oferecidas 

informações educativas, aumentando a capacidade do membro 

para o enfrentamento e a solução de problemas, reforçando 

assim, o sistema de apoio entre os membros e os profissionais 

da saúde (MARQUES et al, 2016).  

Os membros dos grupos se identificam por possuírem as 

mesmas características e se ajudam mutuamente, através do 

compartilhamento de experiências, ações de educação e 

aprendizagem, desejo por mudança de vida, aceitação da 

própria responsabilidade  e respeito por todos do grupo. A 

identificação com o semelhante facilitam a troca de vivências e 

auxiliam as pessoas a encontrarem um novo modo de conviver 

com o estoma (MARQUES et al, 2016). 

As atividades dos grupos de apoio desenvolvidas com os 

membros são metodologias assistenciais usadas pelos 

profissionais da saúde, em especial os profissionais da 

enfermagem, tanto no que diz respeito ao objetivo terapêutico 

quando a ferramenta do cuidado. O enfermeiro durante a 

atividade grupal tem como papel o estabelecimento do 

processo de comunicação e o relacionamento terapêutico 

(TOSSIN et al, 2016).  
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As experiências durante o trabalho em grupo, além de 

permitirem uma reflexão pessoal sobre a busca de um melhor 

posicionamento frente às adversidades que surgem no 

cotidiano, também fortalecem os sentimentos de fazerem parte 

de um coletivo, onde as trocas de experiências e as 

verbalizações dos sentimentos afetam a maior parte dos 

integrantes diretamente (DUARTE et al, 2015). 

Os programas de autogereciamento para pessoas que 

sobreviveram ao câncer e se tornaram pessoas com estomias, 

nos Estados Unidos da América, são exitosas. As atividades 

destes grupos, mediados por profissionais da saúde, tem como 

objetivo fornecer trocas de informações que favorecem o 

autocuidado, a adaptação e a melhoria na qualidade de vida 

dessas pessoas. Os benefícios foram observados após o início 

dos encontros, evidenciados na melhoria da autoeficácia para 

manejar as próprias estomias (KROUSE et al., 2016). 

Estudos nacionais apontam a necessidade de uma rede 

de apoio familiar, membros religiosos, amigões e grupos de 

apoio com profissionais da saúde que corroborem para a 

aceitação da nova realidade vivenciada pelas pessoas com 

estomias. Cada demanda adaptativa difere, a troca de 

experiências exitosas e o convívio com pessoas que se 

encontram na mesma situação, além do apoio dos profissionais 

da saúde, por intermédio das informações positivas e 

assertivas, auxiliam a pessoa com estomia no enfrentamento e 

adaptação contínua (FREIRE et al, 2017). 

Além disso, os programas de extensão universitária 

promovem um estreitamento na relação entre a teoria e a 

prática, traçando elos entre as instituições de ensino e 

comunidade, permitindo uma troca de saberes entre os 

envolvidos (ARAÚJO, 2017). 
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O discente tem a oportunidade de conhecer e perceber 

as necessidades dessas pessoas, através da vivencia no grupo 

onde além de serem trabalhadas questões relacionadas à 

educação em saúde, o estudante passa a ter trocas de 

experiências que vão além do conteúdo teórico vivenciado nas 

salas de aula, aprendendo a ver cada indivíduo como ser único, 

provido de suas próprias histórias de vida, de valores e 

reconhecendo o papel de cada um na sociedade, o que 

acrescenta significativamente no desenvolvimento ético e 

profissional de cada discente. 

Mediante o exposto, esse estudo tem como objetivo 

descrever as atividades e experiências vivenciadas em um 

grupo de apoio para pessoas com estomias intestinais.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência adquirido durante as atividades do projeto de 

extensão “Grupo de apoio aos estomizados promovendo 

adaptação, autocuidado e qualidade de vida” da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Os encontros ocorreram mensalmente entre agosto e 

outubro de 2019, no Centro Especializado em Reabilitação e 

Habilitação do Rio Grande do Norte - CERHRN, com a 

participação de pessoas com estomas, familiares, cuidadores, 

profissionais de saúde, e discentes da graduação e pós-

graduação em enfermagem. 

Com o intuito de discutir temas importantes relativos às 

pessoas com estomia, bem como compartilhar experiências e 

vivências destas pessoas, os encontros eram guiados por 

profissionais da saúde e estudantes de enfermagem, com base 
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nas demandas relatadas pelas pessoas com estomias e na 

literatura científica. 

Em cada encontro do grupo de apoio, realizavam-se três 

momentos, a saber, uma dinâmica de apresentação inicial, 

discussões sobre uma ou mais temáticas e dinâmica final de 

encerramento, de modo que em todos os momentos, os 

participantes ficavam à vontade para compartilhar um pouco de 

si com os demais.   

O segundo momento das reuniões eram guiados por 

profissionais e estudantes em enfermagem que abordaram 

diversos temas planejados previamente de acordo com as 

necessidades apresentadas no decorrer dos encontros, tais 

como: cuidados diários com a estomia, as necessidades 

nutricionais, os cuidados com a pele, a mudança do vestuário, 

o bem-estar psicológico, social e imagem corporal e como lidar 

com as questões sociais e lazer. As abordagens foram 

realizadas através de rodas de conversas, dinâmicas de grupo, 

exposições dialogadas e construção coletiva através de 

metodologias ativas de aprendizagem. 

Nas atividades de extensão, os participantes eram 

apresentados a algumas Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC’s), na qual era implementada uma 

destas em cada encontro do grupo: o escalda pés, a 

auriculoterapia e a aromaterapia. No início de reunião, 

abordava-se uma breve explicação sobre a PIC utilizada e seus 

benefícios terapêuticos, esclareciam-se as dúvidas e em 

seguida eram implementadas ao longo das atividades 

programadas. 

As práticas Integrativas e complementares (PICs), foram 

adotadas no Brasil, no âmbito da Atenção Primária à Saúde ou 

Atenção Básica em Saúde. Aliadas dos serviços de saúde, 
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estas práticas, proporcionam benefícios como uma visão 

holística do processo saúde-doença, além de auxiliarem nas 

terapias grupais, através da promoção e qualidade de vida dos 

participantes. Com os avanços tecnológicos as práticas 

relacionadas aos cuidados foram fracionadas, de modo que, os 

cuidados foram setorizados. Estas práticas aliadas a medicina 

tradicional corroboram para que a saúde do indivíduo sejam 

vislumbrada de modo holistico, sistêmico e interdisciplinar 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016).  

Destaca-se que o estudo respeitou a resolução nº 510 de 

7 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, de modo 

que trata de vivências obtidas da prática de enfermagem, sem 

identicar qualquer sujeito envolvido, não sendo necessária a 

apreciação do Comitê de Ética em pesquisa (BRASIL, 2016).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O encontro no mês de agosto teve como temática discutir 

sobre o que os participantes fazem para alcançarem o bem-

estar e felicidade. 

O grupo começou com uma atividade direcionada ao 

relaxamento corporal, utilizando como estratégia as práticas 

integrativas em saúde: o escalda pés, com foco na promoção à 

saúde e com o objetivo de promover alívio e bem-estar as 

pessoas com estomia (LESSA et al, 2019).  

O escalda pés é utilizado como uma prática de 

autocuidado, onde há uma possibilidade de reflexão sobre a 

importância de retomar o cuidado com a própria saúde. É um 

recurso terapêutico que não medicamentoso que faz parte da 

medicina tradicional (BULSING, 2013). 
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Esta técnica terapêutica pode ser realizada pela imersão 

dos pés em água levemente aquecida e aromatizada com 

plantas medicinais e/ou outros elementos naturais. 

Foi conduzido pela enfermeira da instituição onde 

realizou-se o encontro e optou-se por utilizar lavanda ou menta 

com a água levemente aquecida, com sal grosso e alecrim. 

Para enriquecer o momento, uma das participantes contribuiu 

com o momento tirando dúvidas de outras essências que 

poderiam utilizar em casa. Além disso, receberam as 

informações e orientações necessárias para realizar a técnica 

terapêutica em casa, seja só ou com seus familiares, com o 

objetivo de diminuir os processos ansiosos e estresses 

cotidianos. 

O escalda pés serviu como um momento de reflexão, 

percepção da necessidade do autocuidado e de autoconexão, 

foi realizado em um local tranquilo o que serviu para 

potencializar os benefícios da prática.  

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

(PICs), reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), foi implementada no Brasil a partir de 2006 e sofreram 

atualizações ao longo dos anos afim de aumentar os serviços 

oferecidos pelas Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) como ficou conhecido no país 

(BRASIL, 2018). 

Assim, as PNPIC no Brasil incluem: produtos de 

homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, plantas 

medicinais e fitoterapia, além de constituir observatórios de 

medicina antroposófica e termalismo social/crenoterapia 

arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, 

musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, 

reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e 
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yoga, totalizando 19 práticas desde março de 2017, quando foi 

atualizada (BRASIL, 2018).  

A utilização das práticas integrativas e complementares 

mecerem uma reflexão, visto que atualmente os recursos 

tecnológicos se apresentam cada vez mais modernos e 

sofisticados. Essas práticas se contrapõe a visão tecnológica 

que impera no mercado da saúde, o que leva o profissional a 

tentar aprender mais as técnicas interdisciplinares e singulares 

que visam tratar o paciente não apenas de modo preventivo, 

mas de modo paliativo, quando não existem mais drogas ou 

recursos tecnológicos disponíveis no mercado (NASCIMENTO; 

OLIVEIRA, 2016). 

Essa política auxilia os profissionais de saúde no cuidado 

e possibilita de forma mais ampla a terapêutica a qual o usuário 

será submetido. Proporcionando qualidade de vida e tornando 

o Brasil um país vanguarda listado pela OMS, exemplificando 

com as experiências desenvolvidas (BRASIL, 2018). 

A atividade despertou nos participantes um momento 

reflexivo e relaxante, já que estabeleceu-se um ambiente 

favorável ao objetivo da atividade. Também serviu como 

momento ideal para o exercício da escuta ativa, onde cada um 

pôde se apresentar de modo legítimo e singular,falar sobre as 

suas adversidades enfrentadas diariamente, o que gostavam de 

fazer no tempo livre. 

O escalda pés foi uma prática que contribuiu 

significativamente na troca e construção de saberes, onde os 

participantes apontaram e contribuíram com os saberes 

prévios, dividiram suas dúvidas e anseios durante a execução 

da técnica.  O objetivo da utilização da técnica é o despertar as 

diversas alternativas que existem para o cuidado de modo 

holístico. 
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Logo em seguida, passou-se a música que falava sobre 

felicidade em sua letra, seguida de uma dinâmica da caixa 

misteriosa, onde passou-se uma caixa com imagens variadas 

de lugares, meios de transportes e alimentos. E cada integrante 

retirou uma imagem e relatou o que essa imagem representava. 

O que acabou sendo uma atividade instigante, pois 

alguns participantes relatam que nunca tinham entrado em um 

shopping, outros relembraram viagens realizadas ou que 

possuem vontade de fazerem e cada um conseguiu contar um 

pouquinho sobre seus sonhos e desejos. 

O terceiro momento do grupo foi composto por uma outra 

dinâmica, que utilizava um espelho. Entretanto, essa exigiu uma 

reflexão maior dos participantes, pois passou-se a caixa com 

um espelho e cada um, sem saber o que tinha dentro da caixa, 

deveria informar o que observava ao olhar para o espelho. E se 

percebeu que a maioria das respostas mostraram que as 

pessoas com estomia, por mais que passassem por diversas 

situações de vida, estavam felizes em participar do grupo. 

A Organização Munidal de Saúde define que a qualidade 

de vida como sendo a percepção do individuo, da sua posição 

na vida, no contexto cultural, no seu sistema de valores e em 

relação aos objetivos, expectativas, preocupações e padrões. A 

qualidade de vida se liga ao impacto do estado de saúde e a 

capacidade que o indivíduo tem de viver de forma plena. Os 

grupos de apoio as pessoas com estomia são importantes para 

o cuidado da pessoa na integralidade, pois é neles que muitas 

vezes o membro busca o apio que não possui no convívio social 

ao qual está inserido. (MARQUES et al, 2016) 

E para finalizar o encontro, concluiu-se a reunião com um 

texto motivacional lido com uma música de fundo, para deixar o 

ambiente mais agradável e pedindo para que enquanto o texto 
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fosse lido, eles fechassem os olhos. Neste momento de 

reflexão, as expressões faciais eram de relaxamento e de 

tranquilidade, que perduraram até o fim do encontro enquanto 

se preparavam para retornarem ao lar. 

O encontro no mês de setembro teve como tema “Redes 

de Apoio e Setembro Amarelo” e ocorreu no Ginásio de Terapia 

do CERHRN.  

No primeiro momento ocorreu à dinâmica de 

apresentação onde os participantes eram estimulados a falarem 

um pouco sobre si e sobre sua experiência com o estoma e, 

após a apresentação escolhida, o modo como gostaria de ser 

recebido: com um toque, um aperto de mão ou um abraço. E 

todos os membros do grupo ofereciam o gesto de afeto 

escolhido para que este se sentisse acolhido. 

 Era notório que alguns participantes e familiares 

estavam ainda tímidos, mas a dinâmica conseguiu desvencilhar 

todos desse aspecto e fez com que o grupo se aproximasse 

com os gestos escolhidos. 

O segundo momento correspondeu a uma reflexão e 

conversa sobre as redes de apoio. Foi sugerido que os 

participantes desenhassem algo que simbolizassem a sua rede 

de apoio, o que fazem quando necessitam de apoio e seu ciclo 

social. A cada fala, o participante segurava uma parte de um 

barbante e repassava o rolo de barbante para outro 

participante, de modo que, ao final das falas uma rede de 

experiências e trocas era formada, onde cada participante era 

um elo importante para a formação desta rede.  

Nesse momento, todos os participantes destacaram 

como rede de apoio a sua fé religiosa. Os pontos mais citados 

como rede de apoio pelos participantes foram a fé, a família e 

os amigos. Esse momento trouxe reflexões sobre as histórias 
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de vida em torno da nova condição de ser uma pessoa com 

estomia, como suas vidas foram afetadas e a importância do 

suporte social. 

Diversos relatos trazem reflexões de como ainda existem 

estigmas relacionados a algumas condições de saúde ainda 

desconhecidas por grande parte da sociedade, como a estomia. 

Dentre algumas situações relatadas estavam pessoas que se 

afastaram, outros que em transportes públicos e até em Igrejas, 

mudam de lugar quando percebem as bolsas de estomias 

(BARBUTTI et al, 2008).  

Em contrapartida, o modo positivo como a maioria leva a 

vida é inspirador. Apesar de terem passado por todo o processo 

cirúrgico e pós-cirúrgico, a adaptação e convivência diária com 

o estoma, não deixam a positividade e a gratidão por terem a 

chance de prolongar mais a vida (MOTA et al, 2016).  

Após as trocas de experiências sobre as redes de apoio, 

foi lido um texto sobre o apoio e a saudade, que arguia a 

importância de relembrar os bons momentos vividos e as 

pessoas que fizeram parte dele.  

Este texto serviu como uma breve introdução para 

adentrar na temática do Setembro Amarelo, onde foram 

abordados a relevância do Setembro Amarelo e a prevenção ao 

suicídio; como apoiar alguém com depressão; A 

conscientização sobre a doença e como identificar sinais de 

alerta e o que fazer. 

No último momento do encontro foi apresentada a 

técnica da auriculoterapia por uma profissional especializada, 

que consiste numa prática integrativa e complementar em 

saúde, implantada desde 2006 no SUS, através da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (BRASIL, 

2018).  
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Também conhecida como acunpuntura auricular é um 

recurso terapêutico de origem na Medicina Tradicional Chinesa 

que tem como objetivo a promoção da regulação 

psiquicoorgânica através de estímulos em pontos energéticos 

localizados na orelha, onde o organismo é representando por 

um microssistema de pontos (BRASIL, 2018).  

A técnica tradicional utiliza como estímulos sementes de 

mostarda, agulhas, esferas de aço, prata, ouro, plástico, 

sempre um componente que seja preparado especificamente 

para este fim (BRASIL, 2018). 

Na atenção básica a auriculoterapia é utilizada em 

atendimentos individuais para diversas condições, entretanto, 

só é utilizada quando ocorre uma avaliação clínica pelos 

profissionais de equipes da saúde da família. Esta terapia, 

comumente, é utilizada associada a outros recursos 

terapêuticos, o que aumenta as opções e possibilidades de 

tratamento (BRASIL, 2018).  

Para que ocorressem as aplicações, assim como 

preconizado pela literatura, eram feitos atendimentos 

indivíduais para que se pudesse avaliar a melhor localização 

para colocar os pontos de estímulação. Dentre elas: o que está 

sentindo; se há dor, onde está localizada; se tem insônia, se 

está estressado e dentre outras perguntas. A depender da 

resposta eram analisados e grãos de mostardas eram utilizados 

para estimular o ponto. 

O encontro do mês de outubro teve como tema o 

“Outubro Rosa e alívio do estresse através da aromaterapia”. 

O primeiro momento foi marcado por uma dinâmica de 

apresentação que consistia na divisão dos participantes em 

duplas para que cada integrante da dupla conhecesse o outro 

através de uma conversa breve e posteriormente apresentaria 
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sua dupla aos demais participantes. Neste momento, foram 

observados que os laços e estreitaram, fazendo com que a 

troca de experiência e o reconhecimento mútuo na condição 

dos participantes se evidenciassem. 

No segundo momento, houve uma breve leitura sobre a 

aromaterapia e  seus benefícios, mais especificamente sobre a 

lavanda,que ajuda a promover a calma, o bem-estar e reduzir o 

estresse, a ansiedade, a insônia e a cefaleia, além de contribuir 

para a redução de cólicas menstruais, irritações na pele e 

queimaduras (BRASIL, 2018). 

O óleo de lavanda foi posto nas mãos dos participantes, 

em seguida esfregavam e sentiam a fragrância. Após o 

momento da aromaterapia, foi conduzida uma roda de 

conversas sobre como os participantes se sentiram ao inalar o 

aroma de lavanda, as recordações que remetidas ao aroma, 

sobre o que fazem para melhorar o emocional e aliviar o 

estresse do diário. 

 Os participantes quase que de modo unânime se 

remeteram as lembranças da infância, ao sentirem a fragrância 

do óleo essencial da lavanda, o que corroborou com a 

explicação dada posteriormente que a fragrância remete ao 

aconchego, ao conforto que o colo da mãe pode oferecer.  

A aromaterapia tem como foco a utilização de óleos 

essenciais para promover ou melhorar a saúde, o bem estar e 

a higiene. Em países do Oriente, esta técnica terapêutica, faz 

parte da medicina tradicional, já para os ingleses é entendida 

como uma prática integrativa e complementar. No Brasil, a 

aromaterapia é uma prática integrativa e complementar que não 

esta regulamentada como profissão (GNATTA et al, 2016).  

Ao final do encontro com o objetivo de proporcionar uma 

maior interação entre os participantes uma dança circular foi 
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conduzida, a fim de proporcionar um bem-estar e sensação de 

leveza ao fim do encontro. 

A dança circular, incorporada como método de Medicina 

alternativa através da Portaria nº 849 de 27 de março de 2017, 

tem como objetivo a reinserção de pessoas com distúrbios 

crônicos no meio social. Muitas pessoas que participam relatam 

melhoras psicológicas, o que traz assim um prognóstico positivo 

na inserção desta prática terapêutica nos grupos de apoio 

(KIMURA, 2016). 

Nesta perspectiva, a dança circular, pode trazer 

inúmeros benefícios as pessoas com estomia, uma vez que, 

traz a convivência com outras pessoas com estoma, 

aumentando a sociabilidade, a autoestima e a autoconfiança. 

 

CONCLUSÕES  

 

Através das atividades desenvolvidas nos encontros, 

como: a roda de conversas, a escuta ativa, discussão de temas 

relacionados a educação em saúde para a pessoa com estomia 

e aplicação das práticas integrativas e complementares, reflete 

a compreensão de cada indivíduo como um ser único, provido 

de histórias e valores, o que resulta no estímulo do 

desenvolvimento ético e profissional.  

As atividades permitem observar as singularidades do 

cotidiano que muitas vezes passam despercebidas no universo 

acadêmico, o que permite criar laços de solidariedade e 

aumentar as relações sociais com a comunidade. Assim, a 

vivência na extensão estimula o trabalho em grupo, o 

desenvolvimento da empatia, compaixão pelo próximo, cultivo 

da solidariedade e a reponsabilidade profissional. 
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A pessoa com estoma reforça a necessidade de uma 

orientação multidisciplinar ajustada as suas necessidades 

básicas, devendo ser respeitada como indivíduo único, provido 

de histórias de vida, de valores, não devendo perder o seu papel 

na sociedade, onde muitas vezes carece de valorização 

pessoal. 

A experiência no grupo de apoio às pessoas com 

estomias refletem positivamente na reabilitação, oportunizando 

a essas pessoas a aceitação da sua condição e sua inserção 

no meio social. 

As práticas integrativas e complementares em saúde já 

se tornaram uma realidade na rede de atenção à saúde pública, 

o profissional da saúde e os discentes devem compreender a 

importância dessas práticas no cuidado holístico do indivíduo 

para que possa se capacitar e colocar em prática, sempre que 

possível, no exercício do seu trabalho. 

Destaca-se ainda a importância nas atividades 

desenvolvidas que visam à melhoria da formação acadêmica, 

pois a imersão neste projeto de extensão resulta em 

profissionais mais sensíveis aos cuidados de saúde e 

principalmente as pessoas com estomia.  

Por fim, a participação dos acadêmicos de Enfermagem 

no Grupo, proporcionou a compreensão biopsicossocial que os 

portadores de estomia enfrentam diariamente, além de 

fortalecer a interação entre a teoria e a prática, desenvolvendo 

um pensamento crítico e qualificado na assistência prestada. 
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RESUMO: O cuidado com o idoso envolve toda a rede de 
atenção, em especial os serviços sociais e de saúde 
compreendendo diversos atores: idoso, família e cuidador. 
Nesse contexto, os cuidadores de idosos exercem ajuda nas 
Atividades de Vida Diária (AVD). ), fazem a supervisão das 
atividades e ajudam a promover a independência do idoso. 
Visando melhorar o conhecimento das pessoas aprendizes, os 
cursos voltados para a formação de cuidadores de idosos 
abrangem temáticas referentes à disfunção cognitiva, distúrbios 
da marcha, saúde mental e problemas médicos geriátricos. 
Objetivou-se avaliar o aprendizado dos alunos de um curso de 
cuidador de idosos que empregou diferentes metodologias de 
ensino-aprendizagem com temática diversificada. Trata-se 
estudo longitudinal e comparativo, com abordagem quantitativa, 
realizado em Natal/RN, Brasil. Ao longo dos três cursos 
ofertados evidenciou-se que os módulos que foram ministrados 
por meio de metodologias ativas de transmissão de 
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conhecimento como “Sinais e sintomas de alarme”, “Idoso e 
cidadania”, “Higiene e cuidados”, recebem as melhores notas e 
possui positividade elevada. Por outro lado, os módulos 
ministrados por metodologias tradicionais obtiveram 
positividade abaixo do esperado, destaca-se negativamente 
“Hiperdia”, “Corpo, idade e funcionalidade” e “Saúde mental”. 
Portanto, conclui-se que que os módulos construídos a partir de 
uma proposta mais ativa alcançaram notadamente melhor 
rendimento entre os demais. 
Palavras-chave: Idosos. Cuidador. Educação em 
Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumenta 

exponencialmente no mundo, o que se deve, principalmente, à 

combinação das quedas das taxas de fertilidade e aumento da 

expectativa de vida. Estima-se que até 2025 o Brasil será o 

sexto país do mundo em número de idosos e a amplitude das 

oportunidades que surgem com o aumento da longevidade 

dependerá muito de fatores fundamentais, entre eles a melhoria 

ou manutenção da saúde e a qualidade de vida(OMS, 2005). 

O processo de envelhecimento acarreta mudanças 

estruturais e funcionais que podem repercutir negativamente na 

qualidade de vida do idoso.Doenças nessa faixa etária são 

prevalentes e influenciam nas suas atividades de vida diária, 

desencadeando a dependência para exercer essas atribuições 

cotidianas. Conforme o envelhecimento do indivíduo, as 

doenças crônicas não transmissíveis representam as principais 

causas de morbidade, incapacidade e mortalidade em todo o 

mundo, inclusive nos países em desenvolvimento (SILVA, 

2015). 
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Tendo em vista esse processo é preciso que a atenção 

à saúde composta pelos serviços sociais e de saúde atue de 

maneira integral na promoção da saúde e prevenção dos 

agravos das doenças. Uma das alternativas de cuidado para 

essa população é o serviço do cuidador de idosos, que tem por 

função oferecer apoio físico, emocional e auxílio para a 

realização das atividades da vida diária (BAUAB; EMMEL, 

2014). 

Assim, percebe-se a grande atribuição dada a este 

profissional, e para que a assistência possa ocorrer de forma 

harmônica e de qualidade é necessária a preparação e 

qualificação adequada 

No Brasil, somente a partir de 1999, com a Política 

Nacional de Cuidado ao Idoso se estabeleceu formalmente a 

definição de cuidador (BRASIL, 1999). Nesse mesmo ano, foi 

expedida a Portaria Interministerial nº 5153/99 instituindo o 

Programa Nacional de Cuidadores de Idosos, visando à 

capacitação dos mesmos, por meio de parcerias entre 

entidades não governamentais e universidades para a 

progressão de multiplicadores de capacitação ao cuidado, 

prevendo uma meta de 5 mil capacitados em 5 anos (BATISTA; 

PEREZ; MORGANI, 2014). 

Visando melhorar o conhecimento dos aprendizes, os 
cursos voltados para a formação de cuidadores de idosos 
abrangem temáticas referentes à disfunção cognitiva, distúrbios 
da marcha, saúde mental, problemas médicos geriátricos, e 
déficit de crescimento. A diversidade de conteúdos abordados 
e metodologias fornecem a base para novas condutas 
empregadas para direcionar os cuidados geriátricos, 
necessitando de uma abordagem dinâmica para melhor fixação 
do conteúdo(BRASIL, 2008). 
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 Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar o 

aprendizado dos alunos de um curso de cuidador de idosos, no 

qual empregaram-se diferentes metodologias de ensino-

aprendizagem da temática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo longitudinal e comparativo, com abordagem 

quantitativa, realizado em Natal, Rio Grande do Norte (RN), 

Brasil. A escolha do local do estudo se deu em decorrência do 

vínculo formado entre a comunidade católica da Paróquia de 

Cristo Rei, localizada no Conjunto Pirangi, Bairro Neópolis, no 

município de Natal, por meio do desenvolvimento do projeto de 

extensão “Educação em saúde para a comunidade: ações de 

prevenção e promoção para a melhoria da qualidade de vida”. 

A equipe da paróquia disponibilizou o local onde foi 

desenvolvido, e o Curso de Iniciação ao Cuidado do Idoso 

ocorreu de forma gratuita, foi oferecido em três turmas, Turma 

1 (2015) e Turma 2 (2016) e Turma 3 (2017), todas com 10 

módulos. Abriram-se vagas à comunidade local, com limite 

máximo de 40 integrantes vagas. 

A amostra desse estudo foi composta por 101alunos 

participantes do curso de capacitação em iniciação ao cuidado 

ao idoso no ambiente domiciliar, destes, 38 alunos pertencentes 

à Turma 1 (2015), 37 alunos pertencentes à Turma 2 (2016) e 

26 alunos da turma 3 (2017). 

Como critérios de inclusão dos participantes no estudo, 

adotou-se: os participantes deviam ser previamente inscritos no 

curso de iniciação ao cuidado do idoso; possuir idade igual ou 

superior a 18 anos; possuir frequência mínima no curso de 80% 
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das aulas (presença em oito módulos); responder a todos os 

questionários de avaliação aplicados antes e após a realização 

de cada módulo em que estiveram presentes. Os critérios de 

exclusão aplicados foram: a inobservância quanto à idade 

mínima exigida; ausência em três ou mais módulos do curso e 

o não preenchimento dos questionários referentes aos módulos 

em que os participantes estiveram presentes.  

A coleta de dados realizou-se em três períodos, o 

primeiro entre outubro e dezembro de 2015 (turma 1); o 

segundo entre julho e setembro de 2016 (turma 2), e o terceiro 

no mês de junho de 2017 (turma 3), nas turmas 1 e 2 os 

encontros se deram nos sábados pela manhã e na turma 3 de 

segunda à sexta pela tarde, ao longo de duas semanas.  

Antes do início do curso, foram aplicados dois 

questionários: o sociodemográfico e outro para caracterização 

da ocupação de cuidador de idosos, naqueles que 

desempenhavam a atividade de maneira informal. Estes 

passaram por análise dos instrutores, verificando se não havia 

questões em branco ou que geraram dúvida entre os 

participantes, sendo revisadas aquelas com alguma 

divergência, diretamente com o participante. O primeiro, 

continha questões fechadas relativas à caracterização quanto 

ao sexo, idade, renda e estado civil. O segundo, era composto 

por perguntas referentes às características da pessoa como 

cuidador de idosos (se possuía algum grau de parentesco, se 

residia com o idoso e de quantas pessoas cuidava) e 

características de dependência dos idosos (controle das 

eliminações, alimentação), problemas de saúde (doenças 

senis, problemas relacionados à visão e audição) e cuidados 
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prestados (cuidados com o corpo, auxilio nas AVD, atividades 

sociais e de lazer, etc.).   

A aplicação de outro instrumento, sob a forma de 

questionário, ocorreu no próprio espaço de desenvolvimento 

das apresentações dos módulos. Cada questionário era 

composto por cinco questões e três alternativas, sendo uma 

correta e duas incorretas. As respostas corretas basearam-se 

nas propostas de ação e de cuidados em saúde referentes ao 

conteúdo abordado.A construção do questionário era baseada 

no tema do módulo ministrado, objetivando prevenir o idoso dos 

riscos de institucionalização e isolamento social sempre 

contemplando o cuidado domiciliar. Os temas foram 

apresentados conforme apresentado no Quadro 1. 

Anteriormente a cada aplicação, orientou-se que o 

preenchimento deveria ser realizado individualmente, sem 

quaisquer meios de consulta, seja impressa, digital, incluindo 

aparelhos eletrônicos, ou a outra pessoa. Foi estipulado um 

tempo máximo de 15 minutos para o preenchimento total de 

cada questionário. 

Quanto à estrutura do curso, para as duas turmas 

ministradas, adotou-se o mesmo padrão de conteúdo, sendo 

organizados em dez módulos. Estes foram oferecidos 

semanalmente, com quatro horas de duração cada e carga 

horária total do curso de 40 horas. No início e ao final dos 

módulos, os participantes respondiam ao mesmo questionário 

contendo cinco questões relacionadas ao tema específico, 

idênticas e com múltipla escolha (Alternativas A, B, C, D), que 

sofriam alteração na ordem no segundo momento, permitindo a 

avaliação do conhecimento teórico antes e após a 

apresentação.  



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS DE UM CURSO DE CUIDADORES 

DE IDOSOS A PARTIR DE DIFERENTES METODOLOGIAS DE ENSINO 

APLICADAS 

115 
 

Quadro 1. Distribuição dos temas e metodologias utilizados no 

curso de cuidador de idosos. Rio Grande do Norte, Brasil, 2015 

- 2017. 

Módulo Tema 

Metodologia 

Utilizada 

Turma 1 

Metodologia 

Utilizada 

Turma 2 

Metodologia 

Utilizada 

Turma 3 

I 
Idoso e 

Cidadania 

Dinâmica 

integrativa 

com o grupo 

Dinâmica 

integrativa 

com o grupo 

Dinâmica 

Integrativa, 

construção de 

ideias como 

grupo a partir 

de um painel 

do tema 

II 

Sinais e 

Sintomas de 

Alarme 

Simulação 

prática 

participativa 

Simulação 

prática 

participativa 

Discussão de 

casos e 

simulação 

prática 

III 

Hipertensão 

Arterial e 

Diabetes 

Mellitus 

(HIPERDIA) 

Palestra 

didática 

audiovisual 

Palestra 

didática 

audiovisual 

Discussão de 

casos, 

palestra 

audiovisual, 

atividade 

prática com 

treinamento do 

uso de 

glicosímetro e 

tensiômetro 

IV 

Corpo, idade 

e 

Funcionalida

de 

Simulação 

prática 

demonstrativ

a 

Simulação 

prática 

demonstrativa 

Simulação 

prática 

demonstrativa 

com utensílios 

domésticos 

V 

Higiene e 

Cuidados 

com a pele 

Simulação 

prática 

demonstrativ

a 

Simulação 

prática 

demonstrativa 

Simulação 

prática 

demonstrativa 

VI 
Alimentação 

Saudável 

Simulação 

prática 

demonstrativ

Simulação 

prática 

Simulação 

prática 
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a e 

participativa 

demonstrativa 

e participativa 

VII 
Saúde 

Mental 

Palestra 

didática 

audiovisual 

Palestra 

didática 

audiovisual 

Palestra 

didática 

audiovisual 

VIII 
Vacinas e 

Medicações 
Expositiva Expositiva Expositiva 

IX Sondas Expositiva Expositiva Expositiva 

X 

Morte e 

Cuidados 

Paliativos 

Expositiva Expositiva Expositiva 

Fonte: Própria pesquisa (2015 – 2017). 

 Respeitando os requisitos da instituição de ensino para 

o desenvolvimento de um curso de capacitação, o mesmo 

possuía como coordenador um docente vinculado à instituição, 

sendo os módulos ministrados por alunos de mestrado e 

doutorado do Programa de Pós-graduação em Enfermagem e 

do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, com o 

apoio de alunos de graduação do curso de enfermagem, dos 

quais bolsistas de iniciação científica e voluntariados do projeto 

de extensão. Em todos os módulos buscou-se diversificar os 

facilitadores entre alunos da graduação, pós-graduação e 

voluntários. Os instrutores também diferiram tanto de um 

módulo para outro, como de um ano para outro e os 

responsáveis pela explanação do tema, ficavam à vontade para 

sugerir assuntos a serem abordados, sob a supervisão da 

coordenação geral. 

Os dados foram colocados em planilha no programa 

Microsoft Excel® 2016 e exportados para o programa estatístico 

SPSS® IBM versão 20.0. Após análise da normalidade dos 

dados, testes não-paramétricos como a correlação de Pearson, 
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o Teste U de Mann-Whitney e o teste de Wilcoxon foram 

aplicados para verificar a diferença entre os dois momentos. 

Adotou-se como probabilidade estatística ρ-valor < 0,05. 

O presente estudo atende à resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) sob a lei 466/2012, a respeito da 

realização de estudos com seres humanos, houve prévia 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Onofre Lopes, CEP/HUOL com o parecer nº 562.318, e CAAE: 

21996313.7.0000.5537.  Foi solicitado ainda, que os 

participantes assinassem de forma voluntária o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, após as devidas 

orientações e garantias, afirmando o aceite em participar do 

estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O quadro 2 demonstra a caracterização 

sociodemográfica da amostra, onde evidenciou-se uma maior 

participação do sexo feminino em ambas as turmas (88,1%) do 

total.  

Em relação à escolaridade, na Turma 1 haviam mais 

participantes com Ensino médio completo (18,8%) e 10,9% com 

Graduação concluída. Por sua vez, a Turma 2 mostrou maior 

concentração de participantes com o Ensino fundamental 

completo (17,8%) e Ensino Médio Incompleto (11,9%). Na 

terceira turma é possível ver que a maioria tem o ensino 

fundamental completo (15,8%). 
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Quadro 2. Caracterização sociodemográfica dos participantes 

de um curso de Iniciação ao Cuidado do Idoso. Brasil, 2015 a 

2017. 

Caracterização 

Sociodemográfica 

Turma  

1 2 3 Total 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

(%) 

N 

% 

Faixa Etária  

17 a 48 anos 17(16,8%) 21(20.8%) 14 (13.9%) 52 (51.5%) 

49 a 69 anos 21 (20.8%) 16 (15.8%) 12 (11.9%) 49 (48.5%) 

Sexo  

Feminino 32 (31.7%) 33 (32.7%) 24 (23.8%) 89 (88.1%) 

Masculino 6 (5.9%) 4 (4.0%) 2 (2.0%) 12 (11.9%) 

Escolaridade  

Ensino fundamental 

incompleto 

0 (0%) 6 (6.0%) 6 (5.9%) 12 (11.9%) 

Ensino fundamental 

completo 

5 (5.0%) 

 

18 (17.8%) 16 (15.8%) 39 (38.6%) 

Ensino médio 

incompleto 

1 (1.0%) 12 (11.9%) 4 (4.0%) 17 (16.8%) 

Ensino médio 

completo 

19 (18.8%) 1 (1.0%) 0 (0.0%) 0 (19.8%) 

Graduação 

incompleta 

1 (1.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (1.0%) 

Graduação completa 11 (10.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 11 (10.9%) 

Pós-Graduação 1 (1.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (1.0%) 

Estado Civil  

Sem companheiro 

(a) 

19 (19.8%) 22 (21.8%) 17 (16.9%) 59 (58.4%) 

Com companheiro 

(a) 

18 (17.8%) 15 (14.9%) 9 (8.9%) 42 (41.6%) 

Renda familiar  

De 1 a 3 SM 27 (26.7%) 30 (29.7%) 17 (16.9%) 74 (73.3%) 

Acima de 3 SM 8 (8.0%) 6 (5.9%) 7 (7.0%) 21 (20.9%) 

Não possui 3 (3.0%) 1 (1.0%) 2 (2.0%) 6 (5.9%) 

Ocupação  
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Sim 24 (23.8%) 20 (19.8%) 16 (15.8%) 60 (59.4%) 

Não 14 (13.9%) 17 (16.8%) 10 (9.9%) 41 (40,6%) 

Cuida de Pessoa 

idosa 

 

Não 21 (20.8%) 22 (21.8%) 20 (19.8%) 63 (62.4%) 

Sim 17 (16.8%) 15 (14.9%) 6 (5.9%) 38 (37.6%) 

Possui Grau de 

Parentesco com a 

pessoa cuidada? 

 

Sim 13 (34.2%) 13 (34.2%) 3 (7.9%) 29 (76.3%) 

Não 4 (10.5%) 2 (5.3%) 3 (7.9%) 9 (23.7%) 

TOTAL 38 (37.6%) 37 (36.6%) 26 (25.7%) 101 

(100.0%) 

Fonte: própria pesquisa(2015 – 2017). 

  

No que concerne ao cuidado de pessoas idosas, 37,6% 

dos participantes de ambas as turmas desempenhavam esse 

tipo de tarefa informalmente, ou seja, sem formação ou 

treinamento específico na área, enquanto que a maior parte, 

representada por 62,4% não cuidavam de idosos. Entre os 

participantes que eram cuidadores informais de idosos, 29 

(76,3%) tinha algum grau de parentesco com a pessoa cuidada 

e somente 9 (23,7%), não possuíam. 

Em relação às características sociodemográficas dos 

participantes, esse estudo assemelha-se ao de Freire et al. 

(2018) o qual avalia o conhecimento dos cuidadores de idosos 

e aponta que o perfil desses cuidadores é 62% do sexo 

feminino. Este achado associa-se ao fator histórico e cultural, 

no qual a mulher encontra-se imposta a assumir o papel de 

cuidadora, desempenhando-o, juntamente com atividades do 

lar, além de fornecer apoio emocional ao indivíduo dependente 

de tais cuidados(BASTAWROUS, 2013). 
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Sobre a faixa etária participante, é visto uma população 

jovem que se contrapõe a maioria dos estudos como os deSteil 

Siewert et al. (2014) e Rossi et al. (2017) que demonstram o 

perfil de cuidadores de idosos, onde os mesmos mostram que 

maioria dos cuidadores possui idade acima de 40 anos. 

No que se refere ao cuidar de pessoa idosa, cerca de 

37,6% das pessoas já cuidavam de idosos mesmo não tendo 

qualificação e,não fazendo parte da maioria, este dado é 

relevante pois quando se trata do cuidado ao próximo é sempre 

necessária a qualificação a fim de garantir uma melhor 

assistência. Esse cuidador informal acaba se tornando um 

'profissional oculto' do cuidado ao idoso.,trazendo 

consequências que repercutem na sua qualidade de vida e na 

do idoso ( MARIGLIANO, 2015). 

 Nesse contexto, segundo nossa pesquisa, a maioria dos 

integrantes tem algum grau de parentesco com idoso (76,3%), 

evidenciando que estão interessados em aprender cuidados 

adequados aos seus parentes idosos, porquanto a necessidade 

de cuidado realizado por um profissional poderia comprometer 

a renda familiar destas famílias. Dessa forma, os principais 

motivos que levaram os cuidadores a exercerem esta função 

foram a obrigação matrimonial e/ou filial, e também por não 

poder pagar um cuidador profissional (ROSSI, 2017). 

Conforme mostrado no quadro 3, no que se refere à 

comparação dos resultados da aprendizagem em cada módulo 

administrado no Curso de Cuidador de Idosos, temos que 

metodologias ativas de ensinos apresentam relevância quando 

se trata de transmissão de conhecimento. 

Quadro 3. Resultados do desempenho dos participantes de um 

curso de Iniciação ao Cuidado do Idoso. Brasil, 2015 a 2017. 
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 Turma 
Todas as 

turmas 
1 2 3 

Teste de Sinal 

Módulos 

 
- = + - = + - = + - = + 

Sinais e 

sintomas de 

alarme 

2 2 23 5 5 22 4 8 14 11 15 59 

p-valor* <0,001 0,002 0,031 <0,001 

Idoso e 

cidadania 
0 5 23 5 10 17 7 9 9 12 24 49 

p-valor* <0,001 0,017 0,804 <0,001 

Higiene e 

Cuidados 
11 15 7 1 9 22 1 16 8 13 40 37 

p-valor* 0,481 <0,001 0,039 0,001 

Alimentação 3 14 12 2 13 14 4 16 4 9 43 30 

p-valor* 0,035 0,004 1,000 
0,001 

Sondas 0 3 23 8 8 14 5 8 12 13 19 46 

p-valor* <0,001 0,286 0,143 <0,001 

Morte e 

cuidados 

paliativos 

1 7 19 11 6 11 9 8 7 21 21 37 

p-valor* <0,001 1,000 0,804 0,049 
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*Teste U de Mann-Whitney 

Fonte: Própria pesquisa (2015 – 2017). 

Utilizando os valores referentes do teste do sinal positivo 

o qual mostra a melhora do aluno depois do conteúdo ofertado 

e a significância estatística exposta através do p-valor, 

podemos destacar os módulos “Sinais e sintomas”, “Idoso e 

cidadania”, “Higiene e cuidados” e “Alimentação”, pois estes 

obtiveram a significância em pelo menos duas turmas e no total 

de todas as turmas. Além disso, apresentaram positividade 

elevada sendo 59, 49, 37 e 30, evidenciando um aprendizado 

eficaz após o curso, que foi ministrado por meio de 

Vacinas 19 2 2 2 7 21 4 10 11 25 19 34 

p-valor* <0,001 <0,001 0,118 0,298 

Saúde mental 6 3 12 4 6 15 8 12 5 18 21 32 

p-valor* 0,238 0,019 0,581 0,066 

Corpo, idade e 

funcionalidade 
5 9 8 3 17 13 2 17 9 10 43 27 

p-valor* 0,581 0,021 0,289 0,009 

Hiperdia 0 19 0 0 30 0 0 24 0 0 73 0 

p-valor* 1,000 1,000 1,000 1,000 

Soma total 1 0 5 1 0 6 3 3 16 5 3 27 

p-valor* 0,219 0,125 0,004 <0,001 
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metodologias ativas como simulações práticas e 

demonstrativas e dinâmica integrativa de grupo. 

Por outro lado, apesar de existir uma positividade 

razoável entre os módulos, eles não obtiveram significância 

estatística quando se avalia todas as turmas. Destacam-se 

negativamente os módulos “Vacinas”, “Saúde mental” e 

“Hiperdia” que por sua vez tiveram seu conteúdo ministrado por 

meio de aula expositiva e palestra audiovisual. 

Cabe enfatizar os módulos que permaneceram na média 

satisfatória os quais dispuseram de significância estatística ao 

menos em uma turma e no resultado de todas as turmas.  

Apesar disso, em algumas turmas houve rendimento abaixo do 

esperado e positividade ao se somar no final, tais módulos: 

“Sondas”, “Morte e cuidados paliativos” e o módulo “Corpo, 

idade e funcionalidade”, possuem positividade 46, 37 e 27 

respectivamente. 

Ao avaliar o conhecimento e desempenho das turmas 

nota-se que os módulos listados no quadro 2: “Idoso e 

cidadania”, “Sinais e sintomas”, “Higiene e cuidados” e 

“Alimentação”, apresentaram os melhores resultados tanto na 

significância estatística quanto na positividade, mostrando o 

quão foi aprendido sobre a temática. Ainda se nota a 

importância das metodologias ativas de participação aplicadas 

para ministrar os módulos, fazendo com que o aluno atue de 

maneira participativa durante a aula e não fique somente 

recebendo o conteúdo de maneira monótona imposta pela 

metodologia tradicional de ensino. Outra perspectiva das 

metodologias ativas é a de aprender fazendo. Através desse 

método, o educando fica mais próximo da prática profissional, 

desde o primeiro momento do curso (SOUZA et al. 2016). 
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Faz-se necessário que o indivíduo se empenhe em 

pensar, raciocinar, observar, refletir independente de qual 

caminho será usado para provocar a aprendizagem ativa. 

(BARBOSA; MOURA, 2014) 

Em relação às metodologias ativas de ensino, a literatura 

indica que os ministrantes são responsáveis por orientar os 

alunos nas resoluções de problemas, em monitorar o trabalho 

em grupo e estimular os estudantes a expressarem seus 

pensamentos, ideias e conhecimentos, trabalhar com as 

dinâmicas das relações interpessoais e conflitos, bem como, 

serem sensitivos no processo de desenvolvimento de grupos 

(OLIVEIRA; BRAGA, 2016). 

Os outros módulos que foram ministrados por meio de 

metodologias tradicionais de ensino, guiada pela transmissão 

vertical do conhecimento e sem espaço para problematização 

acerca do que foi aprendido, os participantes obtiveram 

rendimento abaixo do esperado. Destacando os módulos 

“Sondas”, “Morte e cuidado paliativo”, “Vacina”, “Saúde mental”, 

“Corpo idade e funcionalidade” e “Hiperdia”. 

Teóricos como Dewey (1950), Freire (2009), Rogers 

(1973), Novack (1999), enfatizam, há muito tempo, a 

importância de superar a educação tradicional, onde o docente 

deposita o conhecimento e os discentes só recebem, e focar a 

aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e 

dialogando fazendo com que ele reflita acerca do que lhe é 

transmitido. 

De maneira geral, observou-se neste estudo que os 

módulos nos quais as turmas apresentaram melhor avaliação, 

foram utilizadas metodologias ativas, como a utilização de 

bonecos na simulação. O uso da simulação ou de simuladores 
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virtuais no processo ensino-aprendizagem em cursos da área 

da saúde vem sendo discutido e utilizado como estratégia para 

ajudar no desenvolvimento de habilidades e comportamentos 

dos futuros profissionais de saúde (ROMAN et al. 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

O curso de capacitação de cuidado ao idoso, fornecido 

de forma gratuita a pessoas leigas, ressaltou-se a necessidade 

de aprendizagem de cuidados básicos e diários, oferecendo 

uma abordagem abrangente e multidisciplinar dos temas mais 

imprescindíveis ao cuidado da pessoa idosa. Dessa forma, 

ressaltou-se o cuidado domiciliar. 

 De acordo com os resultados obtidos, é possível concluir 

que os módulos construídos a partir de uma proposta mais ativa 

alcançaram notadamente melhor rendimento entre os demais. 

Destacam-se os módulos “Sinais e Sintomas de Alarme” “Idoso 

e Cidadania”, “Alimentação” como os melhores em 

desempenho, ao contrário do que ocorreu em “Hiperdia”, 

“Corpo idade e funcionalidade”, “Vacinas e sondas” e “Morte e 

cuidado paliativo”, os quais exigem esforços para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem e resultados, principalmente 

por tratarem-se de temas inerentes ao cuidado direto ao idoso. 

A partir da avaliação desses resultados, podemos 

identificar as principais deficiências de aprendizagem e em 

quais metodologias foi obtido melhor sucesso para uma melhor 

forma de ministrar e assimilar os conteúdos, a fim de que uma 

próxima turma possa beneficiar-se integralmente da aquisição 

de novos conhecimentos e práticas do cuidado.  
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Sublinha-se assim, a importância de que o transcurso 

dessa preparação tenha o estudante como o foco central, 

visando formar profissional com iniciativa e atitude responsável 

pelo seu aprendizado, com habilidade para a busca de 

informações e crivo crítico, alicerçado em metodologias que se 

adequem melhor às premências de aprendizagem.  

Por fim, percebeu-se que os módulos teórico-práticos e 

aqueles com discussões relacionadas à aprendizagem, 

utilizando metodologias ativas, enfaticamente, se destacaram 

em relação àqueles com conteúdo somente teórico ou sem a 

problematização ou uso de métodos menos ativos.  

Como limitações deste estudo, observa-se que os temas 

abordados nas duas turmas, apesar de iguais, não foram 

apresentados pelos mesmos ministrantes, ocasionando uma 

diferença de didática entre os mesmos. Além disso, em alguns 

módulos, obteve-se um número maior de ausentes na turma. 
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RESUMO: A educação interprofissional (EIP) veio como 
estratégia importante para possibilitar uma colaboração 
eficaz com melhores resultados na saúde. Uma vez que a EIP 
é vista como potencializador de alcance das competências 
profissionais, atenção integral à saúde é feita de maneira 
efetiva, visando no aprendizado de forma colaborativa, 
promovendo compartilhamentos e estranhamentos a partir de 
diferentes percepções. O objetivo desse estudo foi reunir 
literatura pertinente acerca da temática, proporcionando uma 
reflexão sobre a importância da formação interprofissional 
para o fortalecimento do SUS e da prática colaborativa. 
Realizou-se um estudo de abordagem qualitativa para revisar 
a literatura e identificar a produção científica relacionada à 
educação interprofissional e saúde. O método utilizado foi 
uma revisão integrativa proposto por Botelho, Cunha e 
Macedo (2011). A coleta de dados aconteceu nos periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), no período de setembro a outubro de 
2019. Os critérios de inclusão foram: publicações em 
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português, inglês ou espanhol; e período de 2014 a 2019. 
Concluímos que apesar de ser desafiador às práticas 
curriculares de EIP, tal estratégia amplia a perspectiva do 
olhar do futuro profissional da saúde, assim como também 
dos alunos, criando novos espaços de reflexão e de 
construção de saberes. 
Palavras-chave: Educação interprofissional. Saúde Pública. 
Integralidade em saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde (SUS), durante seu 

desenvolvimento, introduziu um desafio à formação nas 

profissões da saúde no Brasil, que segundo Santos et al.(2018) 

foi de formar profissionais que trabalhem no SUS de forma 

coerente com seus pressupostos ético-político que respondam 

à complexidade dos problemas de saúde, bem como ofereçam 

uma atenção de qualidade aos seus usuários. Logo, tal 

complexidade vem requerendo um arranjo de trabalho em 

equipe voltado para o cuidado interprofissional.  

Segundo Lamers e Toassi (2018), a educação 

interprofissional (EIP) como uma estratégia inovadora que 

desempenhará um papel importante na redução da crise 

mundial na força de trabalho em saúde, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) lançou, em 2010, o documento intitulado 

“Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa”, apresentando recomendações e orientações 

sobre a importância da mudança do modelo fragmentado 

predominante da formação em saúde nas instituições de ensino 

superior, para a formação interprofissional, visando à atuação 

em equipes multiprofissionais de saúde após a conclusão da 

graduação e inserção no mundo do trabalho.  De acordo com o 
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documento, a EIP acontece que quando “estudantes de duas 

ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os outros e 

entre si, possibilitando uma colaboração eficaz e melhores 

resultados na saúde” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2010, p. 7).  

Logo, trata-se de reconhecer que as transformações no 

sistema educacional e de saúde devem ocorrer de maneira 

interdependente e articulada, afirma SANTOS et al.(2018). 

Contudo, em meio a essas mudanças requeridas é de suma 

importância destacar aquelas voltadas para alcançar um melhor 

entrosamento da equipe de saúde, dentre elas a necessidade 

de promover a aproximação de futuros profissionais, desde a 

sua formação acadêmica até o exercimento da profissão, com 

uma estratégia para obter uma prática interprofissional na 

equipe de saúde, de forma a prestar serviços colaborativos, 

orientados pela integralidade. Nessa perspectiva, estudantes 

ou profissionais de duas ou mais profissões de saúde aprendem 

como a colaboração e a qualidade da assistência pode 

melhorar na evolução do usuário. 

Corroborando com esse entendimento, no Brasil, são 

pouco difundidas as práticas de EIP nas instituições formadoras 

das diferentes profissões da saúde, com uma correspondente 

literatura científica ainda pequena a esse respeito, afirma 

Santos et al.(2018). Perante os estudos já publicados no Brasil, 

foi reconhecido que os profissionais formados com tal 

perspectiva estavam mais abertos para a aprendizagem 

interprofissional, com relações mais próximas entre os 

envolvidos, mais preparados para o trabalho em equipe, assim, 

potencializando o alcance das competências profissionais, 

como uma prática mais integral da atenção à saúde.  
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Para alcançar esse objetivo nos norteamos pela seguinte 

questão de pesquisa: Quais os benefícios da formação 

interprofissional em meio acadêmico e no que ela pode refletir 

quando for exercida a profissão? Diante do exposto e com a 

compreensão de que o compartilhamento de saberes e de 

experiência podem melhorar significativamente a vida do 

usuários do serviço de saúde brasileiro, esse artigo tem como 

objetivo refletir sobre a importância da formação 

interprofissional em meio acadêmico para o fortalecimento da 

prática colaborativa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL), 

de cunho qualitativo, que possui como objeto de estudo mostrar 

a importância e os benefícios de se trabalhar à formação 

interprofissional em meio acadêmico, refletindo, então, nos 

serviços de saúde brasileiros. Para Crossetti (2012) e Mendes; 

Silveira; Galvão (2008), a revisão integrativa permite a 

sintetização de resultados de pesquisas anteriores, realizadas 

por outros autores e mostra as conclusões da literatura sobre 

um fenômeno específico. Uma vez reunidos, os dados 

permitem conclusões sobre determinado tema. 

As etapas desta revisão se pautaram no que preconiza 

Botelho, Cunha e Macedo (2011): 1ª etapa) Identificação do 

tema e seleção a questão de pesquisa; 2ª etapa) 

Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 3ª etapa) 

Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; 4ª 

etapa) Categorização dos estudos selecionados; 5ª etapa) 

Análise e interpretação dos resultados; 6ª etapa) Apresentação 

da revisão síntese do conhecimento.  
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Para a realização da busca, foram recuperados artigos 

completos, incluindo ensaio, resultado de pesquisa, reflexão ou 

revisão de literatura, produzidos entre 2014 e 2019, nos idiomas 

inglês, português e espanhol, hospedados nos periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Foram excluídos artigos duplicados e que não 

tivessem educação interprofissional e saúde como assuntos 

principais.  

A coleta de dados ocorreu entre setembro e outubro de 

2019. Nessa etapa consultou-se o web site Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) para seleção dos descritores que 

melhor pudessem responder ao objeto de estudo. Dessa forma 

foram utilizados os seguintes descritores e suas intersecções: 

Educação interprofissional e seus sinônimos nos idiomas 

português, inglês e espanhol: educação interprofissional, 

interprofissional education e educación interprofesional. 

Combinados com saúde, health e salud. 

A partir dos resultados da busca, todos os títulos foram 

lidos, dos que apresentavam coerência com o objetivo da 

pesquisa foram lidos os resumos, sendo excluídos os artigos 

que não atenderam aos critérios de inclusão. Na última etapa 

de coleta de dados foi realizada a síntese qualitativa, na qual os 

artigos foram lidos na íntegra, sendo mais uma vez excluídos, 

quando necessário (Figura 1).  
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Figura 1.  Diagrama do processo de identificação, triagem, 

elegibilidade e inclusão dos estudos. Campina Grande, PB, 

Brasil, 2019. 

 
Fonte: Autores (2019). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir é apresentada a Figura 2, que elenca os estudos 

selecionados para esta revisão integrativa, através de pesquisa 

avançada na CAPES. 

 
Figura 2.  Distribuição dos artigos componentes do corpus de 
análise, 2019 

 Identificação  Objetivos  Similaridade com a 

pesquisa. 

1. MIGUEL, E.A.; 

ALBIERO, A.L.M.; 

ALVES, R.N.; BICUDO, 

A.M. Trajetória e 

implementação de 

disciplina 

interprofissional para 

cursos da área de 

Saúde. Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. vol. 22. Abril, 2018. 

 

Formar acadêmicos 

que exercitem práticas 

interprofissionais e o 

trabalho em equipe e 

que colaborem para 

fortalecer a rede de 

atenção, bem como 

que participem de uma 

formação mais 

compatível com a 

necessidade da 

população. 

Mostra a importância 

da educação 

interprofissional, 

vinda do meio 

acadêmico, para o 

fortalecimento da rede 

de atenção básica. 

2. SANTOS, L.C.; 

SIMONETTI, J.P.; 

CYRINO, A.P. 

Interprofessional 

education in the 

undergraduate 

Medicine and Nursing 

courses in primary 

health care practice: 

the students’ 

perspective. Interface - 

Comunicação, saúde, 

Compreender a 

experiência de 

educação 

interprofissional na 

perspectiva dos 

próprios alunos. 

Demonstra que os 

alunos que tiveram a 

experiência 

interprofissional, 

conseguem, frente à 

complexidade dos 

problemas de saúde, 

promover atenção de 

qualidade e 

segurança no 

atendimento aos seus 

usuários. 
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educação. Botucatu -

SP. vol. 22. 2018. 

3. MATUDA, C.G.; PINTO, 

N.R.S.; MARTINS, C.L.; 

FRAZÃO, P. 

Colaboração 

interprofissional na 

Estratégia Saúde da 

Família: implicações 

para a produção do 

cuidado e a gestão do 

trabalho. Rev. Ciênc. 

saúde coletiva vol.20 

no.8 Rio de Janeiro, 

Agosto. 2015.  

Analisar a percepção 

de profissionais que 

atuam na atenção 

primária (Estratégia 

Saúde da Família e 

Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família) 

sobre o trabalho 

compartilhado e a 

colaboração 

interprofissional. 

Consegue descrever 

a importância do 

aprendizado 

interprofissional, para 

lidar com as 

dinâmicas relacionais 

e os processos de 

interação com o outro, 

abrangendo não 

apenas a relação 

entre as equipes e os 

usuários, mas 

também a relação 

entre os membros das 

equipes. 

4. COSTA, M.V.; 

PATRÍCIO, K.P.; 

CÂMARA, A.M.C.S.; 

AZEVEDO, G.D.; 

BATISTA, S.H.S.S. Pro-

Health and PET-Health 

as interprofessional 

education spaces. 

Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2015. 

 

Refletir sobre o 

Programa Nacional de 

Reorientação da 

Formação Profissional 

em Saúde (PRÓ-

Saúde) articulado ao 

Programa de 

Educação pelo 

Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde) como 

cenário mobilizador 

para a adoção da 

educação 

interprofissional, a 

partir das potências e 

desafios identificados 

na IES participantes do 

PROPET. 

Por meio do PROPET, 

consegue mostrar que 

a educação 

interprofissional em 

meio acadêmico vem 

com o intuito de 

estimular o 

aprimoramento do 

cuidado em saúde por 

meio do trabalho em 

equipe, o que torna a 

promoção, prevenção 

e o atendimento mais 

eficaz. 
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5. CÂMARA, A.C.S.; 

GROSSEMAN, S.; 

PINHO, D.L.M. 

Educação 

interprofissional no 

Programa PET-Saúde: 

a percepção de tutores. 

Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2015. 

 

Compreender como os 

docentes/tutores do 

PET-Saúde da UFMG 

perceberam a EIP na 

atenção básica 

presente no PET- 

Saúde. 

 

Sua primeira 

experiência 

institucional de 

educação pelo 

trabalho em grupos 

tutoriais 

interprofissionais na 

atenção básica, 

envolvendo todos os 

cursos da saúde, 

contribui para a 

comprovação da 

interprofissionalidade 

na melhoria da 

atenção básica. 

6. TOASSI, R.F.C. 

Integração entre 

currículos na 

educação de 

profissionais da 

Saúde: a potência para 

educação 

interprofissional na 

graduação. Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2018. 

 

Compreender os 

significados da 

vivência entre 

profissões na atividade 

de ensino integradora 

de uma universidade 

pública do sul do Brasil, 

que acontece em 

serviços da Atenção 

Primária à Saúde 

(APS), analisando seu 

potencial para a EIP. 

A sua crítica ao 

modelo de formação 

restrito a um único 

núcleo de saber foi 

evidenciada pelos 

relatos dos 

estudantes que 

tiveram a 

possibilidade de 

vivenciar a disciplina 

integradora, 

destacando a 

importância dos 

espaços de 

integração durante o 

percurso formativo. 
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7. ROCHA, F.A.A.; 

BARRETO, I.C.H.C.; 

MOREIRA, A.E.M.M. 

Interprofessional 

collaboration: a case 

study between 

managers, teachers and 

family health 

professionals. Interface 

- Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2016. 

 

Analisar o processo de 

colaboração 

interinstitucional por 

meio da análise da 

colaboração 

interprofissional entre 

gestores municipais de 

saúde e Instituições de 

Ensino Superior (IES), 

bem como entre 

professores, 

preceptores e 

profissionais da 

estratégia de saúde da 

família, em Juazeiro do 

Norte, no Ceará. 

Comprova que a 

interprofissionalidade 

na formação 

acadêmica contribui 

para a qualidade da 

formação e da 

atenção à saúde. 

8. MADRUGA, L.M.S. et 

al. PET-Family Health 

and the education of 

health professionals: 

students’ perspectives. 

Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2015. 

 

Identificar as 

contribuições do PET-

Saúde da Família à 

formação dos 

profissionais de saúde 

na Universidade 

Federal da Paraíba 

(UFPB), a partir da 

percepção dos 

estudantes 

participantes do 

programa. 

Compara que alguns 

autores defendem a 

formação como nó 

crítico para a 

transformação da 

assistência à saúde. 

Para que ocorra tal 

mudança, o elemento 

interprofissional é 

fundamental no 

processo formativo, 

pois se opõe ao 

reducionismo da visão 

especializada. 
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9. AGRELI, H.F.; 

PEDUZZI, M.; SILVA, 

M.C.; Patient centred 

care in interprofessional 

collaborative practice. 

Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2016. 

Descrever os 

elementos-chave da 

ACP e discutir sua 

relação com a PIC 

(Prática 

interprofissional 

colaborativa) na 

atenção primária à 

saúde (APS) no 

contexto do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Contribui para a 

reflexão de que a 

forma da 

integralidade, 

enquanto princípio, é 

por si só uma busca 

pela ACP (perspectiva 

ampliada do cuidado 

em saúde, 

participação dos 

pacientes no cuidado 

e humanização). 

10  ARRUDA, L.S.; 

MOREIRA, C.O.F. 

Colaboración inter-

profesional: un estudio 

de caso sobre los 

profesionales del 

Núcleo de Atención al 

Anciano de la 

Universidad Estadual de 

Rio de Janeiro 

(NAI/UERJ), Brasil. 

Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação. Botucatu -

SP. 2017. 

Analisar a percepção 

dos profissionais de 

saúde do 

NAI/UnATi/UERJ em 

relação à colaboração 

interprofissional, a fim 

de se compreenderem 

os sentidos da 

colaboração, a 

interação entre os 

profissionais e a 

produção do cuidado. 

Uma das hipóteses 

relativas aos 

processos associados 

à colaboração 

interprofissional, 

refere-se às distintas 

áreas profissionais, 

que podem erguer 

barreiras substanciais 

para a troca de 

saberes e resoluções 

de problemas. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

A análise permitiu identificar que as publicações 
compiladas tiveram recorte temporal entre 2014 e 2019. Todos 
os artigos selecionados são brasileiros, apresentando 
abordagem metodológica caracterizada como qualitativa. Por 
sua vez, a técnica de análise de dados, quando mencionada, 
foi principalmente por análise de conteúdo. 

A leitura do corpus de análise permitiu a sistematização 
dos artigos em três categoriasempíricas, quais sejam: 
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A vivência de disciplinas interprofissionais/currículo 
integrado nos cursos da área da saúde 

No paradigma do modelo atual, a grade curricular da 
maioria das instituições de educação é hegemonicamente 
uniprofissional e disciplinar, afirma Ely e Toassi (2018) que, 
além da fragmentação do saber, contribui com concepções 
estereotipadas e o desconhecimento das responsabilidades e 
papéis dos demais profissionais da saúde, visto não promover 
a interação entre estudantes de outras profissões. 

Segundo Santos, Simonetti e Cyrino (2018), na esfera da 
atenção à saúde observa-se que a incompreensão ou o pouco 
conhecimento que o profissional de saúde detém sobre o papel 
das outras profissões pode ser influenciado por estereótipos 
sobre as demais profissões. O medo de perder a identidade 
profissional, pela necessidade que os profissionais tem de 
protegerem seu núcleo de saber-poder, entre outros aspectos, 
comprometem sua qualidade de atendimento, produzindo 
insatisfação em profissionais e usuários. 

A Educação interprofissional (EIP) tem como princípio 
que profissões que aprendem juntas saberão trabalhar melhor 
juntas, afirma Ely e Toassi (2018), o que também melhora a 
qualidade dos serviços prestados. Pois, o EIP requer enfrentar 
uma série de obstáculos, dentre os quais se destacam: o uso 
de termos distintos multidisciplinar e o interdisciplinar, que 
tratam das relações entre as disciplinas como se fossem 
sinônimos de interprofissional; os jargões utilizados em cada 
uma das profissões da saúde; os estereótipos atribuídos a cada 
profissão; os aspectos culturais, completa Santos, Simonetti e 
Cyrino (2018). 

Outro desafio à EIP continua Santos, Simonetti e Cyrino 
(2018), é o de envolver a formação docente, a dimensão 
essencial para essa prática pedagógica, dado que, para a 
maioria dos professores, essa vivência requer novos saberes e 
habilidades profissionais que orientem seus estudantes a 
aprenderem uns com os outros. 
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A representação que o entendimento sobre a palavra 
interprofissionalidade tem, traz uma proposta de ensino 
compartilhada, que entre os diferentes cursos, está muito além 
de uma definição teórica de seu conceito. Pois, afirma Ely e 
Toassi (2018), que envolve uma intencionalidade nas escolhas 
das experiências de ensino-aprendizagem no cenário de prática 
e no próprio objetivo pretendido com a disciplina. Não se trata 
de enclausurar a ação pedagógica dentro de conceitos, mas 
sim compreender os conceitos para potencializar a ação 
pedagógica.  

Explica, Miguel et al. (2018) que no primeiro ano da 
disciplina Atenção em Saúde I e II, implementando a 
interprofissionalidade, os estudantes desenvolveram a 
capacidade de articular a promoção, prevenção e reabilitação 
em saúde, visualizando a dimensão coletiva do problema 
considerando a integralidade e as dimensões psicossociais. 

Visto que, segundo Santos, Simonetti e Cyrino (2018), 
todavia, é importante reconhecer que não são poucos os 
obstáculos que se interpõem entre discentes de cursos 
diferentes, especialmente entre Medicina e Enfermagem, se 
consideramos os conflitos na relação entre médicos e 
enfermeiros já bem estudados. Essas barreiras ameaçam o 
esforço, no interior da EIP, para tornar o “ambiente de 
aprendizagem um espaço no qual os alunos se sintam seguros 
para se expressarem abertamente”, elemento-chave para uma 
“efetiva aprendizagem. 

Entretanto, conclui Miguel et al. (2018), que própria 
busca da identidade profissional intrínseca de cada estudante e 
a possibilidade de reconhecer no outro um futuro colega de 
trabalho traz para as primeiras atividades dessas disciplinas 
reflexões pouco frequentes nos cursos da área da Saúde.  
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O PET como estratégia potencializadora das práticas 
interprofissionais 

A inserção da EIP induz a mudanças necessárias no 
modelo de atenção à saúde, também, na prática profissional, 
que, por sua vez, requer mudanças no modo de pensar e de 
agir dos profissionais da área de saúde. Sendo assim, 
modificações nos processos formativos são iminentes.  

Para potencializar as práticas interprofissionais, 
estratégias foram utilizada, que segundo Costa et al. (2015), 
dentre as atividades interdisciplinares desenvolvidas, 
destacam-se: Realização de Jornada; Disciplinas 
interdisciplinares em saúde; Ações multiprofissionais de Saúde 
semestrais na comunidade; Problematizações interdisciplinares 
em saúde nos cenários de prática e estágios. 

Afirma Madruga et al (2015), que uma das características 
que sinalizam para a integração de uma equipe profissional é a 
elaboração de um projeto assistencial comum. Sendo esse 
projeto construído com base nas necessidades de saúde 
identificadas pelos usuários e pelos profissionais, em um 
contexto de diálogo. 

 Já os docentes fizeram uso de muitas estratégias de 
ensino- aprendizagem, completa Câmara, Grosseman e Pinho 
(2015), ou de forma intuitiva ou a partir da construção coletiva 
entre os demais tutores e preceptores, no qual aprenderam e 
aplicaram metodologias ativas e muitos instrumentos de 
avaliação, adotando o portfólio para avaliação formativa dos 
estudantes e preceptores. Para os docentes inexperientes em 
tutoria, esse processo de construção coletiva se tornou 
indispensável. 

Uma das estratégias foi a incorporação das rodas de 
conversa, sendo dispositivo considerado fundamental e 
estratégico. Segundo Câmara, Grosseman e Pinho (2015), 
todos aprenderam muito, inclusive, sobre a importância de um 
projeto terapêutico singular e tomada de decisão compartilhada, 
e que o uso do portfólio, como instrumento de avaliação 
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formativa promoveu um melhor acompanhamento de cada 
estudante, e da capacitação dos preceptores. 

Conclui Madruga et al. (2015) afirmando que é possível 
identificar, nos relatos dos participantes, o reconhecimento da 
interdependência das profissões e, ao mesmo tempo, a 
valorização da autonomia de cada uma, características que 
caminham em direção à equipe de integração.  
A ótica dos profissionais, gestores e estudiosos acerca da 
importância de ações interprofissionais para a qualificação 
da assistência 

Nessa última subcategoria, Matuda et al (2015) diz que 
colaboração interprofissional tem sido identificada como uma 
estratégia para um cuidado de saúde mais qualificado, 
ampliado, efetivo. O interesse nessa temática tem crescido nas 
últimas décadas, em parte pelo aumento da complexidade do 
cuidado e pela melhor compreensão dos determinantes do 
processo saúde-doença.  

Afirma Agreli, Peduzzi e Silva (2015) que como formas 
de dispersão do conhecimento e poder médico na sociedade 
contemporânea, existe necessidade de voltar o olhar dos 
cidadãos à autoridade sobre si mesmos e controle de suas 
condutas. O empoderamento dos pacientes envolve torná-los 
conhecedores de seus corpos e condições patológicas, para 
que estejam aptos a tomarem decisões em saúde, o que pode 
ser compreendido como um ato de cidadania, em que os 
pacientes, munidos do direito de advogar em seu próprio favor, 
também se tornam responsáveis por manter sua saúde. 

Entretanto, complementa Matuda et al (2015), que essas 
diferentes visões parecem marcadas por diferentes lógicas de 
produção do cuidado. Aparentemente, alguns profissionais 
parecem operar na lógica do encaminhamento e esperam 
ações da equipe e respostas da organização a ela coerentes, o 
que implicaria na expansão dos serviços especializados. Outros 
profissionais parecem apostar mais no trabalho compartilhado 
propiciado pelo apoio matricial.  
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Concluindo seu discurso, Matuda et al (2015) afirma os 
resultados mostraram que agrupar profissionais em equipes 
não necessariamente se traduz em uma prática colaborativa. A 
alteração da lógica dos encaminhamentos para especialistas e 
o compartilhamento de responsabilidades, decisões, visões e 
práticas na produção do cuidado longitudinal de usuários e 
famílias permanece, segundo os resultados, como um 
importante desafio. 

Logo, segundo Arruda e Moreira (2017) verifica-se que, 
em uma equipe multiprofissional a interdependência se dá a 
partir do reconhecimento da limitação de cada área de atuação 
frente à demanda de saúde do sujeito, e da solicitação de 
suporte para outras áreas profissionais.  

 
CONCLUSÕES 

 
Ao analisar os estudos sobre quais os benefícios da 

formação interprofissional em meio acadêmico e no que ela 
pode refletir quando for exercida a profissão, foram encontrados 
artigos que se complementam e ressaltam a importância da 
educação interprofissional no meio acadêmico para 
aprenderem a trabalhar juntos de forma colaborativa 
promovendo compartilhamentos e estranhamentos a partir de 
diferentes percepções. Amplia a perspectiva do olhar do futuro 
profissional da saúde, criando novos espaços de reflexão e de 
construção de saberes, agrega aprendizagens à formação 
relativas ao conhecimento sobre as diferentes profissões da 
saúde e organização de um trabalho em equipe pautado na 
colaboração.  

Considerando-se os desafios relacionados às práticas 
curriculares de EIP, se faz necessário oferecer oportunidades 
de qualificação do trabalho docente, bem como de espaços 
contínuos para debate e reflexão entre os diversos atore. Assim 
como também trabalhar com estudantes de diferentes cursos, 
promovendo articulações de aprendizagens uns com os outros, 
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proporcionando experiências novas e desafiadoras aos 
professores, profissionais e usuários da unidade. 
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RESUMO: O compartilhando ciência é projeto realizado com o 
apoio de discentes e docentes da Uninassau João Pessoa, que 
vem possibilitando que alunos de escolas publicas e privadas 
tenham vivências nos laboratórios da instituição, aonde são 
realizadas oficinas teórico-prático ministrada por discentes com  
tematicas específicas como: microbiologia, biologia molecular, 
hematologia, parasitologia, biotecnologia e química. O método 
do projeto consiste em as aulas, expositivas e dialogadas com 
o apoio de metodologias ativas ministradas pelo discentes nos 
laboratórios da instituição, sempre integrando teoria e prática 
com a participação direta dos alunos.  O projeto compartilhando 
ciência contar com objetivo de levar  o conhecimentos para 
alunos de escolas publicas ou privadas que não contam com o 
apoio de laboratórios no seu interior para a realização de 
práticas especificas, levando também saberes importantes 
como o uso racional de antibióticos.  Essas atividades tem 
despertado o senso crítico dos alunos sobre as temáticas, 
contribuído também para o aprimoramento do conhecimento 

mailto:Lucasalbuquerque5053@gmail.com
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científico e desenvolvimento profissional para os discentes 
participantes do projeto.  
Palavras-chave: Metodologias ativas; Aprendizagem; Escolas 
públicas. 
INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Compartilhando Ciência” tem se voltado para 

leva o conhecimento de forma lúdica com aulas , expositivas e 

dialogadas com o apoio de metodologias ativas ministradas 

pelo discentes nos laboratórios da instituição,  para alunos do 

ensino médio com assuntos de áreas como, microbiologia 

médica e suas tecnologias, avanços biotecnológicos para 

diagnostico e fins terapêuticos, biologia molercular, 

hematologia entre outras áreas de importância do entendimento 

da população. 

O uso de metodologias vem possibilitando o aprendizado 

mais rápido e eficiente de alunos em todos os âmbitos,o 

principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os alunos 

para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir 

de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante 

esteja no centro do processo de aprendizagem, participando 

ativamente e sendo responsável pela construção de 

conhecimento, (LIMA, 2016).  

Segundo Severiano (2018) o apoio de atividades lúdicas 

para a construção do saber, contribuíram para a melhora da 

aprendizagem dos alunos na construção de conhecimento 

sobre as temáticas trabalhadas. Sendo assim, associar 

atividades lúdicas como ferramenta dentro da sala de aula 

auxilia na construção de conhecimento dos alunos, sobre as 

temáticas trabalhadas. 
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O principal problema enfrentado na saúde publica nos 

dias atuais, está na falta de informações sobre determinadas 

infecções, sejam elas da forma viral, bacteriana ou parasitaria, 

com isso tem-se um aumento no número de pessoas que 

praticam a autoadministração de fármacos, e 

consequentemente  o desenvolvimento de genes de resistência 

dos diversos microrganismos, a rapidez com que esses seres 

se mutam tem trazidos preocupação para os cientistas, que 

cada vez mais estão ficando sem tempo para desenvolver 

fármacos eficazes contra os microorganismos multirresistentes, 

(FRACAROLLI, COSTA, 2017) 

Segundo a Organização Mudial da Saúde, (OMS) 

afirmou que até 2050, 10 milhões de pessoas no mundo vão 

morrer a cada ano devido as doenças causadas por bactérias 

resistentes. As doenças comuns, como infecções respiratórias, 

urinárias e também infecções sexualmente transmissíveis, 

estão se tornando cada vez mais difíceis de serem tratadas, 

Entre as bactérias mais patogênicas e alto índice de infecções 

estar a Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, são 

considerados bactérias multirresistente. (MOTA; SILVA, 2019). 

O conhecimento sobre a Biologia Molecular estar ligada 

diretamente com a importância do saber das estruturas do  

material genético.sua composição, funções e subprodutos, e 

sua relação entre, ácido desoxirribonucleico (DNA) e o ácido 

ribonucleico (RNA) sobre a síntese proteica, (ZAHA, 2014). 

SegundoFerreira (2004) o ensino do DNA ocorre de forma 

desvinculada e, em muitas vezes, incoerente nas disciplinas de 

biologia, não contribuindo para que os alunos desenvolvam 

uma visão crítica ao tema. 

O campo da Hematologia é área do conhecimento que 

estudam as células sanguíneas sua fisiologia, e alterações 
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morfológicas onco hematológicos (leucemias). Abordamos 

assuntos como transfusão de hemoconponete, compatibilidade 

dos transplantes de medula óssea e sanguíneo e órgãos   

dentre outras técnicas (AZEVEDO, 2019).  

A transfusão sanguínea, ou medular é um procedimento 

que visa à cura de pacientes necessitados, que podem estar 

associados a sérios riscos com de complicações, testes pré 

transfusionais de suma importância para a prevenção da 

ocorrência de erros, (FREIRE, 2016).  

Segundo Siqueira (2016), o transplante de órgãos pode 

ser definido como uma substituição de órgãos de um receptor 

por órgãos de um doador, devolvendo a função física e 

garantindo a sobrevivência do receptor. Geralmente o 

transplante é a única opção para indivíduos com insuficiência 

funciona, o transplante possui grande relevância social e de 

interesse da saúde pública.  

A biotecnologia é a técnica que faz uso de organismos 

vivos ou parte deles, para a produção de bens e serviços, como 

a biorremediação e alimentos transgênicos. No entanto tem 

gerado grandes polêmicas, principalmente em relação à 

produção e consumo de alimentos geneticamente modificados. 

Essa rejeição por grande parte da população, na maioria das 

vezes, é devido a pouca informação sobre o tema, (SANTOS 

2015) 

O objetivo do projeto Compartilhando Ciência é 

desenvolver atividades voltadas para o campo do 

ensino/aprendizagem, sobre temáticas importantes em dias 

atuais, onde muitas das vezes os alunos não tem a 

oportunidade de vivenciar em sala de aula, as oficinas foram 

realizada com teórico/prático com o apoio da metodologia ativa, 
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e ao longo de todo projeto os alunos puderam desenvolvido um 

conhecimento crítico sobre os temas abordados.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O projeto foi realizado por acadêmicos e docentes da 

Faculdade Uninassau, localizada na cidade de João Pessoa 

(PB). O trabalho foi desenvolvido em parceria com escolas 

públicas e privadas no período de 24 de setembro de 2018 a 5 

de novembro de 2019. As atividades foram realizadas com a 

turmas do 2º e 3º anos do ensino médio, nesse período 

participaram no total 240 estudantes. Foram aplicados 

questionários de conhecimento prévio, como por exemplo a 

reprodução bacterian, a estrutura doalém da durantes as 

atividades desenvolvidas por intermédio dos 4 volutarios. 

Questionário é um instrumento de investigação que visa 

recolher informações baseando-se, geralmente, na inquisição 

de um grupo representativo da população em estudo. Para tal, 

coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de 

interesse, foi utilizado o questionario para as obtenção de dados 

para o trabalho cientifico, (AMARO, 2015).  

Na primeira etapa foi aplicado um questionário antes do 

inicio das oficinas com duração de 40 minutos para sua 

realização, para avaliar o nível de conhecimento prévio para 

determinadas áreas como microbiologia e química. A segunda 

etapa constitui-se em aulas expositivas e dialogadas, 

apresentando os temáticas, evidenciando os benefícios para a 

sociedade, meio ambiente e saúde humana, para maior 

cognição, os conteúdos foram relacionados com o cotidiano e 

realidade dos estudantes. Na terceira etapa foi a inicia das 

oficinas com duração de 1 hora a,com a participação efetiva dos 
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alunos em cada processo, onde desenvolviam habilidades 

observacionais  e de análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como bases nos questionarios realizados foi possivel 

verificar, que cerca de  55% eram do sexo feminino e 45% do 

sexo masculino. Aproximadamente 60% dos alunos não 

possuía conhecimento dos conteúdos  básicos sobre os temas 

abordados. A idade dos estudantes analisados variava entre 16 

e 17 anos. Após o término das oficinas foi aplicado o 

questionário de conhecimento do conteúdo (figura 1), e foi 

possível verificar um aumento no número de acertos em 

questões que no primeiro teste foram de baixo acerto.  De 

acordo com esses resultados é possível afirmar que o a maneira 

como o conteúdo foi ministrado, a partir das técnicas de 

metodologias ativas, essas contribuiram para o aprendizado 

dos alunos, e interesse pelos temas abordados. 

 

Figura 1: Aplicação do questionário de nivelamento 

 
Fonte: Própria 
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Na oficina de microbiologia foi trabalhado a microbiologia 

médica, como o preparo dos meios de cultivo. Os meios de 

cultivo são produtos que são preparados especificamente em 

laboratórios que fornecem os nutrientes nessesarios para o 

crescimento e desenvolvimento dos microrganismo como 

(bactérias e fungos), fora do seu habitat natural, existe uma 

grande variedade desses meios, podendo ser encontrado na 

forma liquida, solida, enriquecido, seletivo, dependendo do 

microrganismo, são utilizados em analises laboratorias, aonde 

se necessita do controle microbiológico, (MADIGAN, 2016). 

Foi verificado pelos alunos o teste de antibiograma 

(figura 2). O antibiograma é um ensaio capaz de medir a 

susceptibilidade de um microrganismo ter a 

resistência aos antibióticos por meio do espectro de 

sensibilidade de (Halo de resistência), observados na placa de 

cultura, os antibióticos são prescritos aos pacientes com base 

em conhecimentos gerais a respeito da sensibilidade, 

(MACEDO, 2018). 

A importância dos alunos conhecer a microbiologia 

médica, foi voltada para conscientização dos mesmo sobre as 

infecções e tratamentos, sobre o uso correto de antibióticos e 

sua correlação com a resistência dos microrganismo, principal 

problema enfrentado hoje pela saúde pública. 

 

  

https://www.infoescola.com/medicina/antibioticos/
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Figura 2: Placas petri, com cultivo ativo de Streptococcus 

pneumoniae, junto com o teste de antibiograma. 

 
Fonte: Própria 

Na oficina de química  fez-se a explanação dos conceitos 

do experimento (Extrato do repolho roxo, como indicador 

natural de acido, e base), para fazer com que os estudantes 

tivessem uma base para fazerem questionamentos referentes 

às substâncias. O extrato do repolho possibilitar a mundaçã de 

cor em contato com diferentes Ph, que facilitar o aprendizado, 

os ácidos são muito encontrados em nosso cotidiano, desde os 

medicamentos que usamos até os alimentos que ingerimos, 

exemplos é o ácido cítrico que se encontra presente nas frutas 

cítricas, base é toda substância que em solução aquosa 

sofre dissociação iônica, liberando o ânion OH- Hidróxido, 

(UCHÔA, 2016).  

Para melhor compreensão do experimento, foi dividido 

em três etapas, a primeira etapa foi para o preparo do extrato 

do repolho roxo,  aonde coletamos as folhas mais escuras, que 
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foram levadas ao cozimento, com uma quantidade de água 

padrão de 500ml, após o cozimento, coou-se e logo após 

distribuímos em três Becker’s de 100ml. A  segunda etapa foi 

colocar em Becker’s menores de 25ml as amostras de, limão, 

vinagre, sabonete líquido, saliva, álcool, leite, creme dental, 

água sanitária. A terceira e ultima etapa foi a identificação das 

mudanças fisico-quimica, sendo a da coloração que 

demonstrava se a solução tinha características básicas ou 

ácidas. Assim foi desenvolvida a prática enfatizando o uso de 

materiais alternativos como o do repolho roxo que serviu como 

extrato natural e como um indicador de ácido e base. 

Espera-se que após a aplicação os alunos possam 

assimilar os conceitos de  consequentemente as característica 

de ácido  e base que foram repassados, com o experimento do 

extrato de repolho roxo com um indicador natural. 

 

Figura 3: Explicação das reações químicas ácido base, com o 

extrato repolho roxo, como um indicador natural. 

 
Fonte: Própria 
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Na oficina de biologia molecular, o conteúdo apresentado 

foi sobre o DNA, o ácido desoxirribonucleico teve sua estrutura 

desvendada em 1953 em um dos momentos mais marcantes 

da história da biologia, e sua importância em dias atuais nas 

esferas criminais ou biológicas. A oficina consistiu na realização 

do experimentos de extração de DNA da fruta, (morango e 

banana).   

O experimento extração de dna da fruta foi dividido em 

seis etapas, a primeira foi a seleção das frutas que foram 

(banana e morango) os alunos amassaram, com apoio de um 

almofariz e pistilo, até que ficasse quase líquida, essa técnica 

possibilita que mais células sejam expostas e separadas uma 

das outras. A segunda etapa, em um bécker, com 250mL de 

água destilada os aluno prepararam a soluçaõ salina que tem 

como base (sal e detergente) dissolveram uma colher de sopa 

de sal (NaCl) e uma colher de sopa de detergente neutro, o 

detertegente ele atuar na parede de fosfolipideos, tanto da 

membrana plasmática, como na carioteca (que envolver o 

núcleo o seu material genético), já o sal ele atuar na ropturar 

celular. Terceira etapa misturar , a solução salina com a banana 

amassada. Quarta etapa após 10 minuto, a solução e filtrada 

com o auxílio de uma peneira. A quinta etapa é adicionar aos 

poucos pela parede do bécker 100 mL de álcool gelado que 

ajuda na precipitação do DNA. Sexta e ultima etapa é a 

observação do material genético da fruta (DNA) precipitado, 

para finalizar a oficina cada aluno levou seu Eppendorf com 

DNA da fruta. 
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Figura 4: Durante a realização da oficina de extração DNA da 

fruta (morango e banana) 

 
Fonte: Própria 

 

Na oficina de hematologia, foi trabalhado os tipos 

sanguíneos (ABO), genótipo  fenótipo, e transfusão sanguinea, 

explicado essa individualidade sanguinea de cada indivuduo 

com base no experimento de tipagem sanguínea.O 

experimento de tipagem sanguínea foi organizado seguindo 

todas as normas da biossegurança, as atividades teve inicio 

com alunos voluntáriados, a prática foi rápida, após a assepsia 

do dedo do voluntário foi perfurado pela lanceta, e três gotas de 

sangue foram colocadas em uma lâmina de vidro, logo em 

seguinda foram adicionadas gotas dos soros (anti-A, anti-B e 

anti-D), logo em seguinda foram homogeneizados com 

movimentos circulares, após alguns segundos foram 

observados a presença ou ausência de aglutinação, foi possível 

possibilitar um debate critico com alunos, e os próprios 

analisarem, os resultados. 
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Figura 5: Lâmina após o experimento de tipagem 

sanguínea, tipo sanguíneo AB fator de RH +, podemos se 

observar a aglutinação nos três poços da lâmina. 

 
Fonte: Própria 

 

Os testes sanguíneos são de grande importância em 

cirugias de transplante, devido a compatibilidade tanto doador 

quanto receptor, para que não ocorra rejeição, seja de um 

tecido ao órgão, ou até mesmo uma transfusão sanguínea. 

Na biotecnologia foi abordada seus principais avanços 

como como a terapioa gênica e a biorremediação, Engenharia 

genética, transgênicos (figura 6). A terapia gênica é um 

procedimento que envolve a modificação genética de “genes” 

como forma de tratar doenças, seja pela codificação de 

proteínas anormais, ou fatores genéticos, (NARDI, 2002).  A 
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biorremediação é um processo que tem como base 

miocrorganismo como ferramenta tecnológica, para remover ou 

reduzir impactos ambientais, este processo tem sido bastante 

ultilizados em empresas de tratamento de esgotos, 

(GAYLARDE, 2005). 

 A engenharia genética, e uma tecnica capazes de alterar 

o material genético de um organismo, pela introdução, de novos 

genes estruturais. São mencionadas algumas das aplicações 

em geral e, em particular, possibilidades de uso no campo da 

medicina. É feita uma análise crítica dos benefícios e riscos 

envolvidos, como também realização de bebes perfeito, ambos 

ser analisa o genes com possíveis anomalias, e faz 

asubstituição, as leis que regem essas praticas estão presentes 

na  bioética. Junto com essa técnica vem também a clonagem 

gênica, chamada clonagem molecular, que consiste em um 

corte no material genético  e à inserção do fragmento do DNA 

em células hospedeiras compatíveis. Para essa prática se 

utiliza-se plasmídeos que são restritos as bactérias, o 

plasmídeo têm a capacidade de se automultiplicar, foi através 

da inserção genes específicos em plasmídeos que são 

estimulandos para sua multiplicação, e temos como finalidade 

o produto final, como exemplo bactérias produtoras de insulina, 

(LOPES, 2012). 

Os transgênicos no Brasil tem um grande papel na 

economia atual, os alimentos transgênicos são organismos 

geneticamente modificados e recebem essa cigla (OGM), 

equivale  a inserção de um gene de outro ser vivo em seu DNA 

por meio de técnicas empregadas na biotecnológicas. Essa 

tecnologia é muito significativa  em comparação com a 

agricultura nacional somos o segundo país de maior plantação 

com sementes geneticamente modificadas. No Brasil, os 
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transgênicos começaram a ser plantados em lavouras  no ano 

de 1998, com a aprovação de uma linhagem de  transgênica de 

soja tolerante a herbicida. Essa tecnologia somou-se ao 

melhoramento genético, (LEAL, 2017). 

 

Figura 6: Discente ministrando aula sobre Biotecnologia, em 

uma escola privada. 

 
Fonte: Própria 

Na oficina de parasitologia clínica demos enfase em 

parasitose que podem acometer alunos com a falta de 

higenização, abordamos a morfologia dos parasitas, foi 

realizada tambem uma exposição de vermes e ovos, em 

microscópico para os alunos, e como realizar uma higienização 

correta. 

As parasitoses intestinais são doenças causadas por 

protozoários e helmintos, que pelomenos uma fase do seu ciclo 

evolutivo ocorre no sistema digestório do seu 
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hospedeiroprovocando patologias parasitarias,  os parasitas 

são divididos em doisgrupos: protozoários e helmintos. 

Protozoários são organismos unicelulares e os helmintossão 

seres pluricelulares e tem um ciclo de vida mais complexo do 

que os protozoários, (NEVES, 2010). 

De acordo com estudos demonstram uma correlação 

positiva entre a enteroparasitoses e as condições 

socioeconômicas e sanitárias no Brasil nas regiões de precárias 

condições do tipo de saneamento básico, habitação e 

educação, sendo esses fatores que faz com que as crianças se 

tornem mais suscetíveis à infecção parasitaria, a prevalência de 

enteroparasitoses em crianças em idade escolar é maior devido 

osseus hábitos de higiene, Estima-se que, atualmente, 1 bilhão 

de indivíduos da população mundial esteja infectado pelo 

menos uma espécie de parasita intestinal, (FONSECA 2010). 

Segundo Lorini  (2005), o indivíduo parasitado elimina os 

ovos dos parasitas nas fezes contaminando o solo; as larvas 

que saem dos ovos penetram no hospedeiro através da pele, a 

manifestação clinica das parasitoses ocorre de acordo com a 

qualidade e quantidade de vermes presentes e a presença ou 

não de hipersensibilidade no hospedeiro podendo acontecer 

durante a penetração da pele, a migração da larva pelo pulmão. 
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Figura 7: Foto deEncerramento 

 
Fonte: Própria 

  

CONCLUSÕES  

 

O projeto Compartilhando Ciência, possibilitou que  

jovens de escolas públicas e privadas a terem uma vivência 

importante em laboratórios da faculdade Uninassau-JP, com 

oficinas teórico pratico, ministrada pelos discentes do curso de 

biomedicina da instituição, as oficinas foram voltadas para a 

conscientização, para assuntos como meio ambiente, saúde, e 

o uso racional de antibióticos.  

De acordo com os resultados observados, é possível 

afirmar que a maneira como o conteúdo foi ministrado, a partir 

das técnicas de metodologias ativas contribuiu para o 

aprendizado dos alunos, e despertou interesse pelos temas 
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abordados, o uso de metodologias ativas vem possibilitando o 

aprendizado mais rápido e eficiente de alunos, concedendo que 

o estudante esteja no centro do processo da construção de seu 

conhecimento. Com base nos questionários realizados é 

póssivel afirmar que 60% dos alunos não tinha conhecimento 

prévio sobre as temáticas, após a realização das oficinas com 

as técnicas de metodologias ativas, foi verificado um aumento 

no entendimento amplo sobre os assuntos. 

Uma das limitações que o projeto teve foi em quantidade 

baixa de alunos que participaram do projeto no período de 1 

ano, em comparação com o numero de escolas e de estudantes 

que temos em joão pessoa não chega a 2%. Conclui se também 

que o projetocontribuio para o crecimento de um sociedade 

conscientizada e humanizada que propiciou o crescimento  do 

aluno para uma vivência totalmente única. 
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RESUMO: Visando diminuir os riscos de reações adversas 
relacionadas ao sangue, é preciso realizar todas as etapas do 
processo seguindo as normas de segurança presentes nos 
protocolos e legislação vigente. Para que isso ocorra, é 
importante que os profissionais envolvidos no processo 
transfusional sejam treinados e capacitados para realizar 
corretamente a transfusão e para identificar  as reações 
adversas. O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de 
conhecimento dos profissionais de saúde do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley- HULW, sobre hemotransfusão 
e a atuação da equipe durante o procedimento transfusional e 
dos eventos adversos. Para isso, foi realizado um estudo 
descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, os dados 
foram obtidos através da aplicação de instrumentos elaborados 
para esta finalidade. Participaram da pesquisa 87 profissionais, 
a maioria foram técnicos de enfermagem (42,5%), seguido por 
enfermeiros (31%) e médicos (12,6%). Desse total, 98,5% dos 
profissionais apresentaram conhecimento sobre os cuidados 
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peritransfusionais, 83,3% domina sobre os cuidados para 
manter a segurança transfusional do paciente e 90,8% 
souberam diferenciar uma reação imediata de uma tardia. 
Entretanto, apenas 59,55% dos profissionais que responderam 
os questionários, sentem segurança na identificação de uma 
reação transfusional. Com o presente estudo percebeu-se a 
necessidade da contínua avaliação do conhecimento dos 
profissionais, para que se possa direcionar as ações de 
educação continuada, e assim garantir maior segurança no 
serviço oferecido aos pacientes atendidos. 
Palavras-chave: Educação continuada. Transfusão sanguinea. 
Reações transfusionais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A transfusão de hemocomponentes é uma prática de alto 

valor terapêutico. Se usada de forma adequada pode salvar a 

vida dos pacientes e melhorar da qualidade de vida dos 

mesmos (BRASIL, 2015). Entretanto, assim como outras 

intervenções terapêuticas, a hemoterapia está susceptível a 

riscos e pode levar a complicações do quadro do paciente, 

como transmissão de doenças infecciosas, ou quadros de 

choque por incompatibilidade do hemocomponente infundido 

(BRASIL, 2015).  

Uma dos fatores que contribuem para a diminuição dos 

ricos de efeitos indesejados é a correta indicação do 

hemocomponente, que deve estar baseado em avaliações 

clínicas e laboratoriais (DALMAZZO, 2013). Desta forma,  foram 

formulados protocolos baseados em estudos clínicos, 

observacionais e opiniões de profissionais especializados. 

Esses protocolos demostram regras e fatores que devem ser 
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considerados na indicação do hecomponente e dose adequada 

(BRUM, 2011; MARQUES, 2013). 

Os produtos gerados um a um nos serviços de 

hemoterapia, a partir do sangue total, por meio de processos 

físicos são denominados hemocomponentes, estes podem ser: 

concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma, 

ou crioprecipitado (BRASIL, 2015). 

O concentrado de hemácias (CH) deve ser realizada 

para tratar ou prevenir a inadequada liberação de oxigênio aos 

tecidos e tratar ou corrigir anemia ou sangramento agudo do 

paciente. A solicitação baseia-se, geralmente, nos valores de 

hemoglobina (BRASIL, 2015; EBSERH, 2018)  

O concentrado de plaquetas (CP) é indicado em casos 

de plaquetopenia devido à falência medular, plaquetopenias 

com fatores associados como febre, hemorragias, alterações de 

hemostasia, queda rápida da contagem de plaquetas, 

quimioterapia, coagulação intravascular disseminada (CIVD), 

sangramento em pacientes com defeito qualitativo plaquetário, 

transfusões profiláticas (BRASIL, 2015). 

O plasma fresco congelado (PFC) é indicado para 

pacientes com distúrbio da coagulação, particularmente 

aqueles que apresentam deficiência de múltiplos fatores, bem 

como em casos de hepatopatias, sangramento intenso com 

coagulopatia, coagulação intravascular disseminada (CIVD) e 

púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) (BRASIL, 2015; 

EBSERH, 2018)  

O crioprecipitado é indicado em casos de: 

hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia, doença de Von 
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Willebrand e deficiência de fator VIII quando não houver o fator 

industrializado (BRASIL, 2015; EBSERH, 2018) 

Entretanto, as complicações dessa terapêutica podem 

ocorrer mesmo em contextos de indicação precisa e 

administração correta. Essas complicações são denominadas 

de reações transfusionais e podem ser classificadas quanto ao 

tempo de aparecimento das reações durante e após a 

transfusão, ou grau de gravidade (leve, moderada, grave e 

óbito) (BRASIL, 2007). 

São consideradas reações imediatas aquelas que 

ocorrem em até 24h após o término da transfusão e as reações 

tardias são aquelas que ocorrem a partir de 24h após o ínicio 

da transfusão (BRASIL, 2007). Para a notificação dessas 

reações é necessário o acompanhamento preciso do paciente 

durante e após a transfusão, sendo necessário uma equipe 

capacitada para diferenciar os efeitos associados a patologia do 

paciente aos efeitos relacionados a uma possível reação 

transfusional. 

Desta forma, a hemovigilância vem como ferramenta de 

rastreamento das ocorrência, diagnosticando e disponibilizando 

informações sobre efeitos adversos ocorridos em alguma etapa 

deste processo, para garantir da segurança do paciente. Esse 

processo é regido pelo Comitê Transfusional, composto por 

profissionais de diferentes especialidades, que é responsável 

pela avaliação contínua da prática hemoterápica (BRASIL, 

2015; BRASIL, 2017).  

De acordo com a ANVISA (2015), no Brasil as taxas de 

incidentes devem estar próximas a 5 reações, a cada 1.000 

transfusões realizadas. Por isso é imprecidivel a  atuação 

competente dos profissionais envolvidos no ciclo do sangue,  
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para que se possa prevenir as possíveis complicações e 

reações transfusionais. 

Para que isso ocorra, os profissionais devem conhecer 

bem as indicações de cada hemocomponente, orientar e 

esclarecer dúvidas dos pacientes e da equipe multiprofissional 

envolvida sobre o procedimento transfusional, além de estarem 

aptos a detectar qualquer tipo de reação transfusional diante da 

complexidade que envolve a hemotransfusão (SILVA, 2017). 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) é o 

hospital escola que está vinculado a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação, fundado em 1980. O hospital 

representa estrutura de saúde de referência para o estado e 

polariza atendimento para todos os seus municípios, sendo 

formado por uma única unidade dividida em duas áreas: 

ambulatorial e hospitalar.  

A área hospitalar de internação do HULW oferece 

assistência em diversas clínicas: clínica médica, clínica 

cirúrgica, clínica de doenças infecto-parasitárias (DIP), 

maternidade, e as unidades de terapia intensiva (UTI’s) geral, 

neonatal e pediátrica, além da clínica pediátrica, buscando 

garantir aos usuários um atendimento integral e humanizado. 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de 

conhecimento dos profissionais de saúde do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley- HULW, sobre hemotransfusão 

e a atuação da equipe durante o procedimento transfusional e 

dos eventos adversos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

 Este é um estudo descritivo, transversal, com abordagem 

quantitativa. Realizado em dezembro de 2018, os dados foram 

obtidos através da aplicação de questionários aos profissionais 

de saúde do HULW. 

  Os questionários foram estruturados com questões 

objetivas com uma única acertiva correta e com questões de 

VERDADEIRO ou FALSO. O primeiro questionário foi 

construído com 7 questãos e foi aplicado para categoria 1 

composta por médicos, médicos residentes, farmacêuticos e 

biomédicos. O segundo questionário foi construído com 8 

questão tendo sido aplicado à categoria 2, constituída por 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos em 

laboratório. 

  A produção dos instrumentos aplicados, foram baseados 

na Portaria de Consolidação n° 158/GM/MS de 04 de fevereiro 

de 2016, além dos “Guia para o Uso de Hemocomponentes” 

(2015), “Qualificação do ato transfusional” (2016), “Manual 

técnico de hemovigilância” (2007) e “Marco conceitual e 

operacional de hemovigilância” (2015). 

  No questionário 1 foram abordados os seguintes temas: 

indicação de cada hemocomponente, cuidados no processo 

transfusional, reação transfusional imediata e tardia, 

identificação de uma reação transfusional, procedimento diante 

de uma reação transfusional e segurança ao identificar uma 

reaçãotransfusional. 

  O questionário 2 foi aplicado aos profissionais que tem 

contato direto com o paciente, nele foi abordado questões 

como: cuidados com a transfusão 
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dehemocomponentes,.cuidados para manter a 

segurançatransfusional do paciente, cuidados durante a 

transfusão,quando adiar ou interromper uma 

transfusão,identificação de uma reação transfusional do tipo 

imediata ou tardia, procedimentos diante de uma reação 

transfusional,segurança ao identificar uma reaçãotransfusional. 

  Como critérios de inclusão foram inseridos: ser 

profissional de saúde do hospital, não estar de férias no período 

da coleta, e ter alguma relação com o cuidado dos pacientes. 

Foram excluídos os questionários com preenchimento menor 

que 75% e com questões rasuradas. 

  Os dados obtidos a partir dos questionários aplicados, 

foram inseridos em uma planilha eletrônica do programa Excel® 

e analisados pelo programa StatisticalPackage for Social 

Science for Windows (SPSS) versão 23. 

  O estudo foi realizado após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley com parecer CAAE: 

64157716.0.0000.5183. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O número total de participantes da pesquisa foi de 87 

profissionais, destes 42,5% dos participantes foram técnicos de 

enfermagem e 31% foram enfermeiros, contendo profissionais 

de outras áreas também, conforme na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Quantidade de participantes por categoria. 

Profissional N % 

Técnico em Enfermagem 37 42,5 

Enfermeiro 27 31,0 

Médico 11 12,6 

Farmacêutico 6 6,9 

Médico Residente 4 4,6 

Técnico em Laboratório 2 2,3 

TOTAL 87 100 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

A hemotransfusão é uma terapia de extrema 

necessidade e como toda terapia, não é isenta do risco de 

aparecimento dos efeitos adversos, que podem ser imediatos 

ou tardios. A transfusão sanguínea é complexa, e depende da 

atuação e conhecimento de vários profissionais para garantia 

de sua segurança e efeito desejado (VIEIRA, 2012). 

Segundo Filho (2017) a atuação da equipe 

multiprofissional pode influenciar diretamento no processo de 

cura do paciente. A troca de experiência entre os diferentes 

profissionais é capaz de reconstruir a visão do outro e assim 

vão construindo em conjunto, uma intervenção efetiva no setor 

em que atuam. 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN n°543/2017, o número mínimo de profissionais de 

enfermangem (graduados, técnicos e auxiliares) de 33% em 

relação aos outros profissionais de saúde de cada setor do 

hospital, podendo chegar a 52% na Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI). Com isso, podemos entender o alto número de 

profissionais de enfermagem presentes neste estudo. 
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O profissional de enfermagem, é um dos profissionais de 

maior importância na hemovigilância. É esse profissional que 

executa e/ou supervisiona a administração. Por esse motivo, 

devem estar bem treinados para  identificar possíveis reações 

adversas (AMARAL, 2016). 

 No HULW há múltiplos setores de atendimento passiveis 

de realização de transfusão sanguíneas. Desta forma, no 

desenvolvimento deste estudo buscamos abrager o máximo de 

profissionais nos diferentes setores, que estão apresentados 

conforme apresentado na figura 1. 

 

Figura 1. Setores do hospital segundo a lotação do profissional. 

João Pessoa, PB. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

  

Consta na literatura, que os setores que notificam as 

reações transfusionais com maior frequência são as unidades 

que tratam pacientes oncológico, seguido da cínica médica e 
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UTI (GRANDI, 2018). Por esse motivo, os profissionais de 

saúde que atuam nos setores citados devem estar mais atentos 

com relação a hemovigilância.  

Ao avaliar o critério de indicação de hemocomponentes 

(tabela 2), observa-se que 80,9% dos profissionais médicos, 

médicos residentes e farmacêuticos responderam de forma 

correta sobre a indicação de cada hemocomponente, 14,3% 

não souberam responder e 4,7% erraram a questão. O uso do 

crioprecipitado obteve o menor número de acertos, com apenas 

75% de acerto. 

 

Tabela 2. Questão a cerca da indicação correta do 

hemocomponente. Questão 1 do questionário 1. 

Hemocomponente Certo Erro Não 

Respondeu 

Crioprecipitado 15 2 4 

Plasma 20 1 0 

Concentrado de hemácias 17 0 4 

Concentrado de Plaquetas 16 1 4 

% 80,9 4,7 14,3 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A prescrição de hemocomponente é atividade exclusiva 

do médico e é baseada, principalmente, em critérios clínicos, 

seguido dos laboratoriais. Para que haja correta prescrição, os 

médicos precisam ter alto nível de conhecimento relacionado as 

indicações e contraindicações de cada hemocomponente 

(ANVISA, 2015). 

 Outros profissionais, como biomédicos e farmacêuticos, 

são responsáveis por avaliar as prescrições e realizar os 

exames laboratórias e pré-transfusionais. Esses profissionais 
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são importantes para garantir o uso racional de 

hemocomponentes (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002; 

MARTINS et al., 2012).  

Ao se avaliar sobre os cuidados antes e após a instalação 

do hemocomponente, os técnicos de enfermagem e de 

laboratório, e enfermeiros (categoria 2),  98,5% falaram da 

obrigatoriedade da dupla checagem e conferência dos dados 

da bolsa de paciente. Quanto aos cuidados na instalação da 

bolsa, 83,3% dos profissionais desta mesma categoria, sabem 

a necessidade de acompanhar a transfusão nos primeiros 10 

minutos à beira do leito, corroborando com estudo feito por 

Ferreira (2007). 

Tabela  3. Cuidados considerados corretos antes e após a 

instalação da bolsa. Questão 1 e 2 do questionário 2. 

Cuidados prévios a instalação da 

bolsa 

N % 

Dupla checagem e coferência dos 

dados da bolsa e do paciente 

65 98,5 

Realiza-se transfusão mesmo que o 

paciente esteja com o s sinais vitais 

alterado 

1 1,5 

Cuidados durante a instalação da 

bolsa 

N % 

Acompanhar a transfusão por no 

mínimo 10 minutos à beira do leito 

55 83,3 

A transfusão não pode ultrapassar 60 

min 

8 12,2 

Utilizar o mesmo acesso para infusão 

do medicamento e hemocomponente  

3 4,5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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 O profissional de enfermagem graduado, ou de nível 

técnico, exerce um papel fundamental na segurança 

transfusional e sua função vai muito além da administração do 

hemocomponente. Para esse profissionais,  é preciso um amplo 

conhecimento com relação a indicação, atenção na checagem 

de dados importantes na bolsa e do paciente para prevenção 

de erros, identificar, comunicar e atuar em casos de reações 

adversas do sangue (FERREIRA, 2007).  

 Os dois grupos analisados, foram questionados sobre os 

procedimentos corretos durante a transfusão de 

hemocoponentes. Na tabela abaixo, temos a descrição das 

principais respostas apresentadas pelos profissionais de saúde. 

 

Tabela 4.Questão sobre os cuidados que devem ser tomados 

durante a transfusão sanguínea. Questão 2 do questionário 1 e 

questão 3 do questionário 2. 

Principais Respostas N % 

Não se deve adicionar soro glicosado 

a 5% ao hemocomponente 

75 86,2 

É normal o paciente sentir coceira 

durante a transfusão 

11 12,6 

O peso e a idade do paciente não 

influencia no volume de 

hemocomponente a ser transfundido 

1 1,2 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 Segundo Tavares et al. (2015), estudos feitos no Rio 

Grande do Norte também detectaram um maior conhecimento 

a cerca das etapas peritransfusionais (51,8%) e transfusional 

(55,5%), corroborando com os dados obtidos por esta pesquisa. 
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 Os resultados mostram que 12,6% dos profissionais 

avaliados responderam que é normal o paciente sentir coceira 

durante a transfusão, sintomas estes relacionados a reação 

alérgica (ANVISA, 20515b). 

 Esta reação representa a segunda reação com maior 

número de notificações no Sistema de Notificação em Vigilância 

Sanitária (NOTIVISA), em primeiro temos a reação febril não 

hemolítica (NETO; BARBOSA, 2012). 

 A tabela 5, mostra o bom desempenho dos profissionais, 

quando questionados sobre o conceito de reação transfusional. 

94,3% dos profissionais acertaram sobre o conceito de reação 

transfusional, e 90,2% sabem diferenciar reação imediata da 

tardia.  

 

 

Tabela 5. Escore do desempenho dos profissionais a cerca da 

identificação de reações transfusional. João Pessoa, Paraíba. 

Conceito de Reação Transfusional  Acerto Erro 

Médicos, Médicos residentes e 

Farmacêuticos 

19 2 

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem 

e Técnicos em Laboratório 

63 3 

% 94,3 5,7 

Diferença entre  Reação Imediata e 

Tardia 

Acerto Erro 

Médicos, Médicos residentes e 

Farmacêuticos 

18 3 

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem 

e Técnicos em Laboratório 

61 5 

% 90,8 9,2 
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Segurança em Identificar uma Reação 

Transfusinal 

Sim Não 

Médicos, Médicos residentes e 

Farmacêuticos 

14 7 

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem 

e Técnicos em Laboratório 

38 28 

% 59,7 40,3 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.  

 

 Com relação a identificação e diferenciação  de uma 

reação transfusional, obtevemos um resultado satisfatório dos 

profissionais de saúde do HULW, corroborando com estudos 

feitos com por Silva (2017). Porém, 40,3% dos entrevistados 

não se sentem seguros em identificar uma reação transfusional 

(tabela 5). 

 O conhecimento acerca das reações transfusionais é de 

extrema importância no processo hemoterápico. Pois, apesar 

do procedimento transfusional, em sua maioria ser promovido 

por profissionais da agência transfusional, após a instalação da 

bolsa, o paciente fica sob os cuidados e responsabilidade da 

equipe de saúde do hospital para identificar e atuar em caso de 

efeitos indesejáveis (SILVA, 2017). 

 Ao serem questionados sobre os procedimentos que 

devem ser feitos diante de uma reação transfusional, 95,2% da 

categoria 1 e 92,4% da categoria 2 souberam como proceder 

corretamente, 4,8% da categoria 1 não souberam o processo 

correto, e 6,1% da categoria 2 afirmou que não saberiam o que 

fazer. Corroborando com estudos realizados por Barbosa 

(2014) e Carneiro (2017). 
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Figura 2. Atuação correta diante de uma reação transfusional. 

João Pessoa, PB. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A deficiência no conhecimento da equipe de saúde a cerca 

da hemoterapia e hemovigilância, pode levar a condutas 

inadequadas no processo transfusional, e consequentemente 

elevar o risco para o paciente hemotransfundido (TAVARES, 

2015). Desta forma, é necessário um contínuo treinamento com 

a equipe multiprofissional para adequar as condutas em casos 

de uma reação transfusional, bem como sobre as medidas a 

serem tomadas para notificar uma reação no sistema 

NOTIVISA. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com a análise dos dados da pesquisa realizada no 

presente estudo, foi observado que a maioria dos entrevistados 

0

20

40

60

80

100

Médico, M. Residente,
Farmacêutico

Enfermeiro, Téc de Enfermagem e
Téc  em Laboratório

Procedimento correto

Apenas aplicar medicação e prosseguir o procedimento

Não saberiam o que fazer



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE SOBRE HEMOTERAPIA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (PÚBLICO) 

DE JOÃO PESSOA-PB 

181 
 

foram profissionais da enfermagem (enfermeiro, técnico em 

enfermagem e auxiliar de enfermagem) seguido de médicos e 

farmacêuticos, todos relacionados a profissionais envolvidos no 

processo transfusional. O setor onde houve a maioria dos 

participantes foram da UTI e a clínica médica, onde há maior 

fluxo de pacientes hemotransfundidos.  

Em relação as questões sobre a indicação do uso dos 

hemocomponente voltadas para os medicos, residentes 

médicos e farmacêuticos a maioria se mostrou ciente do uso 

racional. Sobre o conhecimento peri e transfusional tocante a 

área assistencialista da enfermagem foi observado que a 

maioria respondeu corretamente, havendo poucos com 

respostas erradas sobre tal conhecimento.  

No entanto, foi observado uma deficiência na segurança 

do profissional de saúde conseguir identificar uma reação 

transfusional, mesmo eles respondendo corretamente quais 

são os procedimentos que devem ser tomados caso haja uma 

reação transfusional, para minimizar os riscos. 

 A hemoterapia é um processo seguro, desde que seja 

indicada corretamente e realizada conforme as normas de 

segurança. Para que isso aconteça, se faz necessário que os 

profissionais de saúde estejam bem treinados. 

 Visto isso, percebe-se que existe necessidade da 

contínua avaliação do conhecimento dos profissionais 

envolvidos no cuidado do paciente. Para que se possa 

direcionar as ações de educação continuada do hospital, que 

garantem a segurança do serviço oferecido aos pacientes 

atendidos.  
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RESUMO: A internet é a principal tecnologia de informação e 
comunicação (TIC) existente e vem impactando o cotidiano das 
pessoas.Devido a sua facilidade de criação e manutenção, o 
uso de blogs pode facilitar a incorporação das TICs na 
educação. Neste contexto, surgiu a ideia da criação do 
edublogDetalhes Microbiológicos com o intuito de expandir a 
construção da aprendizagem dos alunos de Microbiologia e 
Imunologia da Universidade Estadual da Paraíba. Portanto, 
este trabalho teve como objetivo mostrara contribuição do 
edublog ao ser utilizado como recurso pedagógico. A 
metodologia utilizada para análise dos dados obtidos através 
dos questionários respondidos pelos alunos foi com abordagem 
quantitativa, e para o edublog, a análise foi realizada através do 
sistema de estatísticas disponível no Blogger. Quando 
questionados se o edublog realmente auxiliava na 
compreensão dos assuntos e na execução de atividades 
práticas da disciplina 82% responderam que sim, como 
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também, 59% disseram que as atividades realizadas antes de 
consumir o conteúdo do edublog não teriam o mesmo 
desempenho que atividades realizadas depois de conhecer o 
mesmo. Além disso, até9 de novembro de 2019, o edublog 
conta com um histórico de 111.448 visualizações geral, desde 
o seu início. Sendo assim, devido a facilidade de interação o 
edublog colabora para que haja diálogos entre diferentes 
grupos e turmas, permitindo que redes de aprendizagem sejam 
construídas. 
Palavras-chave:Internet. Recurso pedagógico. Edublog. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea é constituída de muitas 

características, uma delas é a rapidez com que as informações 

são transmitidas, a qual é um resultado da globalização e da 

revolução tecnológica, que proporciona novas formas de 

comunicação e organização da sociedade. (RIOS; MENDES, 

2014, p. 161). 

As tecnologias digitais da informação e comunicação 

(TDIC) ou, simplesmente, tecnologias da informação e 

comunicação (TIC), vem impactando o cotidiano das pessoas, 

visto que, de acordo com Rios e Mendes (2014, p. 161), 

transformam o modo de se comunicar, estudar, trabalhar ou 

interagir com serviços, diminuindo, também, o tempo que um 

indivíduo leva para acessar e receber informações, 

influenciando no modo de agir e pensar da sociedade. 

A internet, sendo ela “o coração de um novo paradigma 

socio-técnico, que constitui na realidade a base material de 

nossas vidas e nossas formas de relação, de trabalho e de 

comunicação [...]” (CASTELLS, 2003, p. 287) é a principal 
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tecnologia de informação e comunicação existente, que passa 

por constantes evoluções decorrentes dos desenvolvimentos 

tecnológicos. “Esta evolução dos recursos tecnológicos, ao 

incorporar o usuário como participante ativo dos meios de 

comunicação, gerou um cenário denominado Web 2.0”. (SILVA, 

2009, p. 28). Na primeira geração da web os usuários podiam, 

de fato, acessar informações gerais e de especialistas, 

comunicar-se através de e-mails ou chats, porém, apesar de ser 

revolucionário era um espaço onde nem todos os usuários 

podiam expressar suas opiniões ou expor suas próprias 

produções, então surgiu a web 2.0, com um aspecto mais social 

onde os usuários podem se expressar da maneira que preferir.  

Uma vez que os domínios da web 2.0 se constituem de 

conteúdos geridos por seus donos, os blogs são integrantes 

bastante utilizados da web 2.0. 

 
O termo blog surgiu da abreviação 

de weblog, original do inglês que significa 
registro eletrônico. Surgiu em 1999, criado 
pelo norte-americano Evam Williams. Trata-
se de uma página pessoal na internet 
semelhante a um diário onde o blogueiro, 
assim chamado o proprietário do blog, 
registra em forma de textos os mais 
variados assuntos [...]. A autora ainda 
argumenta que, apesar de não ser um 
consenso, o termo weblog teria sido criado 
por John Barger, por volta de 1996. Apesar 
dessas controvérsias, o blog surgiu na mídia 
virtual como um gênero emergente, 
absorvido rapidamente por jovens e adultos 
que o empregam com finalidades 
profissionais e pessoais. (SILVA, 2014, p. 
3). 
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Um blog ou weblog é uma página da web com postagens 

colocadas em ordem cronológica inversa (VIEIRA; SILVA, 

2018, p. 157; BLANCO; MAGARIÑO, 2018 p. 3); como também, 

possui arquivamento de mensagens, implicando que um blog 

só exibe uma quantidade de postagem em sua página inicial, 

enquanto as outras são arquivadas; conteúdo hipermídia, onde 

as postagens em um blog podem conter vários links para 

diferentes recursos: texto, áudio, vídeo, outros sites e blogs; e, 

por fim, são fáceis de se usar. Um blog pode ser criado e 

gerenciado por um usuário sem nenhum conhecimento 

específico em programação e banco de dados. “[...] É quase 

como escrever um documento com um editor de texto simples.” 

(BLANCO; MAGARIÑO, 2018, p. 3) (tradução livre do inglês). 

“Blogs podem ser públicos ou privados, pessoais ou 

corporativos, expressando ideias pessoais ou de grupos.” 

(BRUM, 2014, p. 115). Possuem espaço para comentários e 

recursos de compartilhamento, tal façanha torna os blogs uma 

excelente ferramenta de comunicação entre autores e leitores. 

Ao se fazer uma postagem, o autor pode expressar aquilo que 

pensa sobre diversos assuntos ou escrever sobre o seu 

cotidiano, com isso ele faz um registro online dessas 

informações que podem ser vistas e comentadas 

instantaneamente por outros usuários da internet. 

Devido à sua facilidade de criação e manutenção, o uso 

de blogs pode facilitar a incorporação das TICs na educação. 

(MATAMALA et al., 2019, p. 3). De acordo com Oliveira (2011, 

p. 2), “[...] a interação por meio das TICs é uma das formas de 

se conhecer como os alunos se apropriam dessas tecnologias 

e as incorporam em seu cotidiano.” À vista disso, utilizando 

esses conhecimentos tecnológicos como ferramentas de 
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suporte ao ensino, há então, a possibilidade de uma 

aproximação maior entre o aluno e a ciência, quando 

comparada à situação atual do ensino tradicional.  

Tem-se em mente que a incorporação de novos 

conhecimentos em livros didáticos pode levar anos. Uma outra 

alternativa de se obter conhecimento além dos livros são as 

palestras, porém, as mesmas são, geralmente, limitadas pela 

experiência do palestrante. Deste modo, Paterson et al.(2015), 

afirmam que blogs, podcasts e outros recursos educacionais 

digitais vem sendo utilizados para acelerar a tradução do 

conhecimento, proporcionando ferramentas atualizadas que 

estão disponíveis aos usuários. 

Segundo Matamala et al. (2019) vários autores indicam 

que o blog é um recurso útil para moldar ambientes virtuais de 

ensino e aprendizagem, graças aos múltiplos potenciais que 

oferece, destacando-se na possibilidade de ser um meio para 

promover habilidades de reflexão em ambientes sociais que 

apoiam a aprendizagem. 

Desta forma, Barro e Queiroz (2011, p. 5),diferenciam 

“blogs educacionais” ou “edublogs” de “blogs escolares”, onde 

o primeiro termo é caracterizado de forma mais abrangente, 

podendo integrar todos os blogs com potencialidades de 

utilização na educação; enquanto que “blogs escolares” são 

criados e mantidos por professores e/ou alunos, com 

finalidades relacionadas ao contexto escolar, como por 

exemplo, discussão de trabalhos, exposição de projetos, 

comunicados, entre outros. Gomes (2005, p. 312) ainda 

distingue os edublogs como “recurso pedagógico” onde se 

evidencia um espaço de acesso à informação especializada 

que o professor considera como uma fonte relevante para sua 
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disciplina, e um espaço de disponibilização de informação por 

parte do próprio professor abordando conteúdos e outros 

aspectos relacionados a sua disciplina; e como, “estratégia 

pedagógica”, em que o blog pode ser utilizado como um 

portfólio digital ou diário de aprendizagem, conter um espaço de 

colaboração e debate, como também, de comunicação, 

consistindo “[...] não apenas em uma ferramenta de publicação, 

mas também de comunicação o que permite o desenvolvimento 

de competências e domínios da comunicação escrita.” 

Além disso, o uso de um blogultrapassa algumas 

restrições mais tradicionais como apresentações orais, criação 

de cartazes, e etc. (PIÑEIRO, 2015, p. 555). Do mesmo modo, 

publicar em um blog incentiva a autonomia do aluno em relação 

a tomadas de decisões e responsabilidades, edição e 

publicação de seus próprios textos. (PIÑEIRO, 2015, p. 547). 

Um estudo promovido por Santos, Figueiredo e Vieira 

(2019) teve como objetivo questionar quais eram as orientações 

estratégicas de ensino que promovem uma melhor mudança 

conceitual nos estudantes do ensino superior no contexto da 

abordagem de metodologias ativas. Foram analisados 10 

artigos onde os estudos que associavam a incorporação das 

TIC às estratégias de ensino tiveram como resultados uma 

melhor capacidade dos alunos de se comunicarem entre si, e 

entre os professores. Alguns estudos também relataram que 

apesar das dificuldades inerentes à adoção de uma nova 

prática de ensino, e esta, consumir mais tempo, os professores 

relataram uma maior satisfação, envolvimento e a possibilidade 

de fornecer feedback imediato aos alunos. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar, através de 

dados obtidos por meio de questionários aplicados aos alunos 
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das disciplinas de Microbiologia e Imunologia do curso de 

Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 

estatísticas de visualizações do Blogger, a contribuição do 

edublog Detalhes Microbiológicos 

(https://microimunoliga.blogspot.com/) ao ser utilizado como 

recurso pedagógico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este presente trabalho é baseado em dois projetos de 

extensão da Universidade Estadual da Paraíba, de mesmo 

objetivo, que foram aprovados nas cotas entre 2016-2017 e 

2017-2018 sob os números de protocolos 1070 e 1920, 

respectivamente, sendo relacionado ao projeto submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da  UEPB com número de 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética: CAAE 

00210315.8.0000.5187 com aprovação em 21 de novembro de 

2018. 

Contribuíram para o projeto 51 alunos das disciplinas de 

Microbiologia básica, Imunologia básica e Estágio 

supervisionado em Análises Clínicas (área da Microbiologia) do 

curso de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB), que estavam cursando os 3°, 4° e 8° semestres no 

momento que participaram da pesquisa; a mesma foi realizada 

pela aplicação de questionários, os quais compunham questões 

objetivas, previamente elaboradas, com opções de respostas 

de sim ou não, escala Likert, e, espaço para opiniões e 

sugestões dos alunos num período entre 2017 e 2018.  

A metodologia utilizada para análise dos dados obtidos 

através dos questionários foi com abordagem quantitativa 

https://microimunoliga.blogspot.com/
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(RAYMUNDO, 2017), tendo a liberdade de interpretar respostas 

diferentes de sim/não como positivas ou negativas de acordo 

com o contexto representado na questão. A análise de 

visualizações do edublog foi realizada através do sistema de 

estatísticas do Blogger. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dados obtidos através dos questionários 

 

O primeiro questionário foi criado com o objetivo de 

avaliar a interação dos alunos de graduação de Farmácia da 

Universidade Estadual da Paraíba com as TICs, dando ênfase 

em blogs. Participaram da pesquisa, com este primeiro 

questionário, 15 alunos que estavam cursando o 4° semestre 

do curso de Farmácia em Abril de 2017. O questionário 

compunha de um total de 27 questões, divididas em duas 

partes, uma parte relacionada a Microbiologia e a outra, 

relacionada a Imunologia.  

As primeiras questões, indagaram se os alunos 

gostavam ou não das disciplinas de Microbiologia e Imunologia. 

Cerca de 14 alunos, representando 93%, responderam que 

gostam de Microbiologia e 9 alunos (60%) afirmaram gostar de 

Imunologia. Quando questionados se sentiam dificuldades em 

compreender os assuntos abordados em ambas das 

disciplinas, 73% dos discentes responderam que sim para 

Microbiologia, e, 60% para Imunologia. Tendo em mente que as 

metodologias tradicionais de ensino, aquelas que não utilizam 

as TICs como uma ferramenta para auxiliar no ato de educar, 

defende bastante, o uso de livros didáticos como fonte de 
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conhecimento confiável para os estudantes, foi questionado se 

a renda financeira dos alunos permitia a aquisição dos livros 

adotados nas disciplinas, como também, se o acervo da 

biblioteca da instituição supre a necessidade material para as 

disciplinas, sendo assim, 80% dos alunos disseram que sua 

renda não permitia adquirir tais livros, e, 40% dos estudantes 

responderam positivamente sobre o acervo da biblioteca suprir 

suas necessidades, enquanto outros 40% disseram que não e 

20% não responderam. 

Sendo assim, 100% deles responderam de formas 

variadas que utilizavam a internet com frequência para estudar, 

isso pode ser justificado, segundo o estudo de Garcia et al. 

(2019), que considera o grau em que os alunos estão imersos 

em tecnologia em suas vidas cotidianas, sendo esta, a primeira 

geração que cresceu engajada com a mídia digital, e portanto, 

é natural que usem a internet como primeira opção de 

fornecimento de informações. 

O estudo de Marvell (2018), envolvendo 18 estudantes, 

teve como objetivo avaliar se estes alunos se beneficiariam com 

a experiência de facilitar a troca de conhecimento através de 

seus blogs escritos.Teve como resultado a utilização de um 

blog ser considerado um sucesso por todos que participaram, 

entretanto, embora o conhecimento compartilhado tenha sido 

perspicaz e provocado mais debate, houve um potencial para a 

falta de confiabilidade e validade deles. O que entra em 

concordância com o presente estudo, já que, ao questionar os 

alunos de Farmácia com que frequência acessavam blogspara 

estudar, a maioria das respostas foram: “pouca frequência; às 

vezes; raramente; nunca”. Isto se deve a percepção de que, 

muitas vezes, blogs são criados para o entretenimento e não 
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para estudos, por muitas vezes serem administrados por 

pessoas que não dominam o assunto tanto quanto o professor. 

Por outro lado, revela quanto muitos dos professores, pouco 

buscam se aperfeiçoar e inovar no processo de passagem do 

conhecimento para os seus alunos. Sendo assim, Garcia et al. 

(2019), destacam a necessidade de os professores 

encorajarem os alunos a se familiarizarem e se sentirem à 

vontade com tecnologias, como blogs. 

O segundo questionário, que era composto de 13 

questões de sim/não e múltipla escolha, foi elaborado para 

avaliar a impressão que os discentes estavam tendo do edublog 

Detalhes Microbiológicos. Este questionário foi aplicado em 

Dezembro de 2017 e Setembro e Outubro de 2018 para os 

alunos que estavam cursando o 8° semestre do curso de 

Farmácia na disciplina de Estágio Supervisionado em Análises 

Clínicas (área da Microbiologia), totalizando 19 estudantes. 

Quando se pôs em questão se eles achavam que a 

criação e manutenção do edublog Detalhes Microbiológicos 

com os assuntos da disciplina (microbiologia) era importante 

para a complementação dos estudos, 100% dos alunos 

responderam que sim. Por conseguinte, foram indagados se o 

conteúdo apresentado no edublog satisfazia as necessidades 

deles em relação a disciplina; cerca de 11 alunos (58%) 

responderam que sim. Como mostra o gráfico abaixo (Gráfico 

01), 13 alunos (69%) responderam que, de fato, a metodologia 

utilizada pelo edublog proporcionou autonomia na execução de 

ações para as atividades propostas pela professora, ao passo 

que, unicamente 1 (5%) discente respondeu que não. Estes 

resultados corroboram com o estudo de Chawinga (2017, p. 

11), com 64 participantes, que buscou ensinar e aprender 
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usando as mídias sociais Twitter e blogs, comparando-as. 

Mostrou então através de uma escala Likert, que o uso de blogs 

tornou as aulas mais interativas para 73% dos entrevistados 

(Concordo totalmente: 33%; Concordo: 60%).Seu estudo afirma 

que uma aprendizagem mais independente, em blogs, foi 

alcançada através da leitura e reflexões das postagens do blog 

pelos alunos. 

À vista disso, 89% dos estudantes acreditam que a 

criação e manutenção de um edublog não só para a disciplina 

de Microbiologia, mas para qualquer outra, é uma importante 

ferramenta (aliada) para a complementação dos estudos. Da 

mesma forma, quando questionados se eles pudessem 

escolher entre a metodologia tradicional e a metodologia ativa 

como instrumento de aprendizagem, 89% do discentes 

responderam que preferiam a metodologia ativa. 
 

Figura 1. Representação em percentagem das respostas dos 

alunos no segundo questionário. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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O terceiro questionário foi dividido em duas partes onde 

foi realizado no período de Outubro e Novembro de 2018 para 

os 17 alunos que estavam cursando o 3° semestre do curso de 

Farmácia. 

A primeira parte do questionário teve o objetivo de avaliar 

os estudantes sobre a utilização do edublog da disciplina como 

ferramenta auxiliadora no aprendizado. Este primeiro segmento 

compunha de 11 questões objetivas de sim/não ou múltiplas 

escolhas e espaços abertos para opinião e/ou complementação 

das respostas. Quando interrogados sobre as fontes (online) 

que utilizavam para estudar, 23% (4 alunos) marcaram a opção 

de artigos, enquanto que 18% (3 alunos) marcaram Ebooks 

online, outros 18% responderam sites e 41% (7 alunos) 

disseram blogs, sendo eles didáticos ou não. Então foi indagado 

sobre a opinião deles e relação a disponibilização (legal) de 

material de conteúdo acadêmico na internet, o resultado foi que 

100% disseram que achavam importante esta disponibilização 

por diversos motivos, como, “auxilia no aprendizado”, 

“disseminar o conhecimento”, ou simplesmente pelo fato de 

nem sempre os alunos possuírem os livros em mãos para fazer 

determinadas pesquisas. 

Com relação ao edublog Detalhes Microbiológicos, 

quando interpelados se o mesmo realmente auxiliava na 

compreensão dos assuntos e na execução de atividades 

práticas da disciplina, 82% (14 alunos) responderam que sim, 

em contrapartida 18% (3 alunos) disseram que não. Por 

conseguinte, 59% (10 alunos) disseram que as atividades 

realizadas antes de consumir o conteúdo do edublog não tem o 

mesmo desempenho que atividades realizadas depois de 

conhecer o mesmo. Sendo assim, ao serem questionados, 
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também, se eles achavam que a criação e manutenção de um 

edublog não só para Microbiologia ou Imunologia mas para 

qualquer outra disciplina, 94% concordaram que é uma 

importante ferramenta (aliada) para a complementação dos 

estudos, enquanto que 6% preferiram não responder. 

A segunda parte do questionário foi criada para avaliar a 

satisfação dos alunos, o público do edublog, utilizando uma 

escala Likert com opções de muito insatisfeito/difícil, 

insatisfeito/difícil, indiferente, satisfeito/fácil e muito 

satisfeito/fácil. Como mostra a tabela a seguir (Tabela 1), 59% 

dos estudantes estavam muito satisfeitos com o conteúdo 

oferecido no edublog.. Do mesmo modo, 24% deles estavam 

muito satisfeitos com as postagens de Imunologia publicadas 

no edublog.. À vista disso, 59% estavam muito satisfeitos com 

as postagens de Microbiologia publicadas e, 18% dos discentes 

afirmaram que a metodologias utilizadas para explicações dos 

conteúdos foi de compreensão muito fácil.. 

 

Tabela 1. Quantidade de alunos e a percentagem 

correspondente das respostas obtidas através do terceiro 

questionário – segunda parte. 

 
Muito 

satisfeito/fácil 

Satisfeito/

Fácil 
Indiferente 

Conteúdo 

oferecido 

10 alunos 

(59%) 

4 alunos 

(23%) 

3 alunos 

(18%) 

Postagens de 

Imunologia 

4 alunos 

(24%) 

7 alunos 

(41%) 

6 alunos 

(35%) 

Postagens de 

Microbiologia 

10 alunos 

(59%) 

4 alunos 

(23%) 

3 alunos 

(18%) 
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Metodologia 

utilizada 

3 alunos 

(18%) 

9 alunos 

(53%) 

5 alunos 

(29%) 

Página Inicial do 

Edublog 

7 alunos 

(41%) 

5 alunos 

(29,5%) 

5 alunos 

(29,5%) 

Encontrar 

conteúdo/postage

m 

3 alunos 

(18%) 

10 alunos 

(59%) 

4 alunos 

(23%) 

Sistema de 

separação das 

disciplinas 

3 alunos 

(18%) 

8 alunos 

(47%) 

6 alunos 

(35%) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segundo o estudo de Paterson et al.(2015, p. 552), que 

teve como objetivo fazer uma revisão sistemática e análise 

qualitativa para determinar indicadores de qualidade para blogs 

e podcasts de educação voltados para profissões de saúde, 

foram encontrados um total de 151 indicadores de qualidade, 

divididos em três categorias: credibilidade (91%), conteúdo 

(90%) e design (89%). 

Este presente estudo, corrobora com o estudo de 

Patersonet al. (2015) ao mostrar como resultado que 59% dos 

alunos estão muito satisfeitos com o conteúdo oferecido no 

edublog. Estes indicadores de qualidade nada mais são do que 

aspectos individuais que tornam a aceitação e acessibilidade 

das pessoas ao uso de blogs, por exemplo a categoria design 

que corresponde a 89% dos indicadores de qualidade, a qual é 

subdividida em estética, interação, funcionalidade e facilidade 

de uso. Então quando os alunos do curso de farmácia foram 

questionados sobre a apresentação inicial do edublog, 41% (7 

alunos) disseram que estavam muito satisfeitos. Da mesma 
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forma, quando questionados sobre a facilidade para encontrar 

o conteúdo ou postagem de interesse, 59% responderam que 

era fácil, e, 47% (8 alunos) afirmaram estar satisfeitos com o 

sistema de separação das disciplinas no blog. 

 

Dados obtidos através do sistema de visualizações do 

Blogger 

 

O edublog Detalhes Microbiológicos é hospedado em 

uma plataforma de blogs intitulada Blogger 

(https://www.blogger.com/), o qual oferece ferramentas de 

edição e gerenciamento de blogs mesmo para pessoas com 

nenhuma familiaridade tecnológica. 

 

 

Figura 2.Página inicial do edublog Detalhes Microbiológicosna 

plataforma Blogger. 

 
Fonte: Autoria própria; dados obtidos através do endereço: 

https://microimunoliga.blogspot.com 

 

O blogfoi criado em maio de 2010 pela professora Zilka 

Nanes para sediar o 1º Encontro de Análises Clínicas (1º EAC) 

https://microimunoliga.blogspot.com/
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do Laboratório de Análises Clínicas (LAC) da UEPB, porém, 

apenas em 19 de julho de 2016 foi inaugurado como edublog, 

realizando sua primeira postagem intitulada “Plano de curso - 

Microbiologia Básica (Farmácia) ”, que atualmente conta com 

1.498 visualizações. No momento presente, 9 de novembro de 

2019, o edublogconta com um histórico de 111.448 

visualizações gerais, desde o seu início, e 3.691 visualizações 

no mês de outubro de 2019. 

Tendo em vista que um conteúdo hospedado na internet 

pode alcançar vários públicos, em várias partes do mundo, o 

público do edublog conta, em sua maioria, com brasileiros, 

tendo 72.197visualizações de página desde a sua criação, e 

2.990 visualizações num período de aproxidamente um mês 

(11/10/2019 – 09/11/2019); como também, um público 

estrangeiro. Por exemplo, o Estados Unidos, que é o segundo 

país com mais visualizações de páginas do edublog, chegando 

a27.515 visualizações ao todo. O segundo país estrangeiro, e 

terceiro país com mais visualizações de página, é Portugal, 

contando com 1.458 visualizações desde a criação do blog. 

 

CONCLUSÕES 

 

É fato que a tecnologia avança de maneira rápida e este 

avanço tem impacto em vários aspectos da sociedade 

moderna, desde o modo de se comunicar, estudar, trabalhar, 

distribuir e receber informações, como também, ensinar. 

A possibilidade de interação à distância e facilidade de 

acesso fazem da internet uma tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) muito eficaz no processo de obtenção de 

conhecimento. Neste novo cenário, a internet se torna mais livre 
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e social, onde seus usuários podem expor seus pensamentos 

da maneira que preferir, sendo assim, dando ênfase aos blogs. 

Devido a sua facilidade de criação e manutenção, o uso de 

blogs pode facilitar a incorporação das TICs na educação, 

dessa maneira, inovando no processo de ensino-aprendizado 

utilizando tais tecnologias como ferramentas de metodologias 

mais ativas de ensino. 

A incorporação de edublogs, ou outra plataforma virtual 

de compartilhamento de informações, não busca substituir os 

livros didáticos ou aulas presenciais, mas sim ser um recurso 

de complementação dos assuntos abordados em sala de aula, 

levar discussões da sala de aula para um espaço sem tempo 

limitado, onde qualquer aluno pode tirar suas dúvidas ou 

participar da construção do conteúdo oferecido no edublog. 

Percebe-se que os estudantes utilizam a internet com 

frequência para suprir suas necessidades de conhecimento, no 

entanto, os blogs não são o principal meio para tais objetivos, 

isto se deve a percepção de que, muitas vezes, blogs são 

criados para o entretenimento e não para estudos, por muitas 

vezes serem administrados por pessoas que não dominam o 

assunto tanto quanto o professor. Sendo assim, o incentivo para 

que os professores utilizem um edublog como ferramenta para 

auxiliar no ensino-aprendizado é válida, principalmente 

levando-se em consideração que a internet, em sua maioria, as 

mídias sociais estão cada vez mais presentes em todos os 

aspectos da vida cotidiana. 
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RESUMO: Os profissionais da Atenção Básica têm um papel 
imprescindível nas estratégias de promoção da saúde, 
prevenção de doenças e controle dos riscos. A promoção de 
saúde pode ser realizada de diversas formas, como através 
palestras, discussão sobre uma temática específica e roda de 
conversa, a forma dependerá do público alvo. O objetivo deste 
trabalho consiste em relatar a experiência de estagiários do 
sétimo período do curso de fisioterapia na atenção básica do 
município de Cabedelo- PB.Trata-se de um relato de 
experiência resultante das atividades desenvolvidas com 
crianças e adolescentes naEstratégia Saúde da Família 
(ESF).As ações de educação em saúde foram planejadas com 
o o intuito de abordar temáticas relacionadas a prática de 
hábitos saudáveis de vida diária, assim, estimulando a 
discussão e compartilhamento de conhecimento e saberes a 
respeito das temáticas tratadas.O grupo pôde concluiu a partir 
desta experiência, que o desenvolvimento de ações 
intersetoriais na atenção básica é um importante componente 
de prevenção e promoção à saúde e que essas estratégias 
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devem ser incentivadas, visto que, permite a ampliação da 
dimensão pedagógica do cuidado à saúde do público infantil. 
Plavras-chave:Atenção Primária à Saúde; Educação 
emSaúde; Saúde pública 
 
INTRODUÇÃO 

Os profissionais da Atenção Básica (AB) têm um papel 

imprescindível nas estratégias de prevenção, diagnóstico, 

monitorização e controle das diversas afecções que podem 

acometer a população, por meio da prevenção e da promoção 

à saúde (BRASIL, 2010). 

Entende-se por promoção uma atenção voltada aos 

aspectos que determinam o processo saúde- adoecimento no 

país observando os fatores que causam risco à saúde da 

população, com objetivo de criar mecanismos que diminuam a 

situação de vulnerabilidade, respeitando a equidade e promova 

a participação e controle social na criação e formatação das 

políticas públicas (BRASIL, 2010). 

A fim de estar apto à prestar assistência ao paciente 

mediante seus direitos e possibilidades de assistência dentro 

da Rede de Atenção à Saúde (RAS), o profissional de saúde 

necessita de uma formação acadêmica que possibilite a 

compreensão dos aspectos subjetivos da saúde do ser 

humano, bem como o conhecimento da legislação do SUS e os 

serviços que compõem a RAS para assim, ofertar uma 

assistência ao paciente dentro da Atenção Básica (AB) (SILVA; 

SANTANA, 2015). 

A participação do fisioterapeuta na AB se dá por meio do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), onde o 

fisioterapeuta atua em conjunto a outros profissionais de saúde 

e, dessa forma, interdisciplinarmente, tomam decisõesque 
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englobem a integralidade, o conhecimento de território, a 

educação popular e permanente em saúde e, a humanização. 

Tal ponto consiste em peça-chave a todos os outros 

supracitados, tendo em vista que a partir dela, muito pode ser 

feito em prol dos usuários do SUS. 

O NASF foi criado pelo Ministério da Saúde, no ano de 

2008, com o intuito de ser apoio direto da atenção primária em 

saúde, ampliando o acesso ao cuidado e à saúde ofertando 

resolutividade à população ampliando a abrangência e o 

resultado das ações. Hoje o NASF é regulamentado 

pela Portaria nº 3.124, de 28 de Dezembro de 2012 e opera 

mediante a intersetorialidade com a Equipe de Saúde da 

Família (ESF), à promoção e prevenção de saúde e, ao que 

tange também à reabilitação dos pacientes (BRASIL, 2012).  

A promoção de saúde pode ser realizada de diversas 

formas, como palestras, discussão sobre uma temática 

específica, roda de conversa, a forma dependerá do público 

alvo, podendo ser realizadas em diferentes locais, a exemplo 

das salas de espera educativas, onde alguns temas são 

abordados e explicados à comunidade ou nas escolas, por meio 

do Programa de Saúde na Escola, que desde cedo, as crianças 

são direcionadas a terem cuidado consigo e com o próximo.  

O objetivo deste trabalho consiste em relatar a 

experiência de estagiários do sétimo período do curso de 

fisioterapia na atenção básica do município de Cabedelo- PB. 

  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
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MATERIAIS E MÉTODO 

 Trata-se de um relato de experiência resultante das 

atividades desenvolvidas naEstratégia Saúde da Família (ESF) 

no município de Cabedelo- PB. A iniciativa de realizaras 

atividades de educação em saúde foi pensada devido a 

necessidade que existia na região em relação a abordagem do 

público mais jovem. As ações foram construídas pelos 

discentes estagiários do curso de Fisioterapia do Centro 

Universitário de João Pessoa- Unipê e foi direcionada às 

crianças e adolescentes de uma Escola Municipal e de um 

Serviço de Convivência no município de Cabedelo-PB, sendo 

as atividades intercaladas entre os dois locais. 

As ações de educação em saúde foram planejadas com 

o objetivo de abordar temáticas relacionadas a prática de 

hábitos saudáveis de vida diária, assim, estimulando a 

discussão e compartilhamento de conhecimento e saberes a 

respeito das temáticas tratadas. As ações foram desenvolvidas 

por sete alunas estagiárias de Fisioterapia, as quais 

planejaramatividades que abordaram alguns temas específicos, 

tais como, sobre a atuação da Fisioterapia, hábitos de higiene 

saudáveis, prática do Bullyinge suas consequências, vacinação 

contra gripe e sobre os riscos de queimaduras com a utilização 

de fogos de artifício. Alguns temas foram sugeridos pelos 

coordenadores dos serviços mediante a identificaçãodas 

maiores fragilidades encontradas em cada realidade, as quais 

poderiam ser trabalhadas. 

 As atividades aconteciam toda segunda-feira no turno da 

manhã na escola e no Serviço de Convivência, onde as ações 

eram intercaladas semanalmente, ou seja, cada segunda-feira 

os alunos se direcionavam para um local. Na escola, os 
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discentes trabalhavam apenas com crianças das turmas do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental I, já no Serviço de 

Convivênciaera trabalhado com um público de crianças e 

adolescentes. Ao longo do semestre, foram realizados um total 

de 10 encontros, ao passo que cinco deles aconteceram na 

Escola Municipal e outros cinco no Serviço de Convivência.  

Visto que o público alvo para o desenvolvimento das 

ações educativas eram crianças e adolescentes, as atividades 

foram realizadas de maneira lúdica e dinâmica, já que desta 

forma o processo de aprendizagem seria mais divertido e 

atraente, portanto, facilitando a interação com os participantes.  

Para isso, foram utilizados como estratégias a 

reprodução de vídeos educativos, exposição de cartazes 

ilustrados com desenhos e figuras, criação de cruzadinhas e 

jogos educativos e o próprio diálogo de acontecia de forma clara 

e objetiva para que fosse possível a compreensão e interação 

dos jovens.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Uma das ações propostas pelos discentes do curso de 

fisioterapia durante o seu estágio supervisionado na Atenção 

Básica (AB) foi praticar o seu papel como promotor da saúde 

através do processo de educação com crianças e adolescentes, 

visto que, as ações educativas e coletivas fazem parte das 

principais ferramentas utilizadas pelas equipes na AB para 

promover saúde a população (Ribeiro et al., 2014). A proposta 

das atividades era fazer com que os participantes entendessem 

a abordagem e participassem da discussão sobre os temas 

tratados.  
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 A primeira atividade organizada foi uma apresentação 

dos discentes a respeito da fisioterapia, que primeiramente 

aconteceu na escola e depois no Serviço de Convivência. Neste 

momento os estagiários discutiram com as crianças a sobre o 

profissional fisioterapeuta, bem como sobre suas diversas 

áreas de atuação. Assim, expondo que a fisioterapia tem como 

objeto de estudo o movimento humano e visa o 

restabelecimento da capacidade funcional do indivíduo e que 

oprofissional cuida com ênfase no movimento e na função, 

prevenindo, tratando e recuperando as disfunções (BEZERRA; 

LIMA; LIMA, 2015).  

Os alongamentos ajudam o indivíduo na realização da 

prática corporal, aumentando os níveis de flexibilidade e 

contribuindo para a manutenção da aptidão física (HARTMANN, 

2013). Visto isso, após todos os momentos de conversas, 

dinâmicas e discussões, o grupo realizava uma sessão de 

alongamento com os participantes, na qual a primeira prática foi 

conduzida no primeiro dia de apresentação logo após a 

discussão sobre a temática da Fisioterapia (Figura 1). 
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Figura 1: Prática de alongamento na Escola e Serviço de 

Convivência após a discussão sobre a Fisioterapia. 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

Durante o período que os estagiários promoveram as ações de 

educação em saúde, os coordenadores dos serviços 

contribuíram com algumas ideias a respeito das temáticas que 

poderiam ser abordadas com as crianças e adolescentes frente 

a necessidade do local. Visto que era muito comum a presença 

de maus hábitos de higiene entre este público, a abordagem 

com a temática de higiene pessoal foi um dos temas sugeridos 

pela coordenadora do Serviço de Convivência.  

 A educação sanitária e hábitos de higiene são assuntos 

que devem ser familiares ao ser humano desde a infância, por 

isso a importância de que a consciência sobre este assunto seja 
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desenvolvida ainda nesta fase (AQUILANTE et al., 2013). 

Portanto, ações preventivas, valorizando a conscientização 

para a saúde bucal devem ser desenvolvidas, até mesmo desde 

a pré-escola, visto que, a criança apresenta uma maior 

capacidade de absorção de informações, podendo ser 

estimulada a mudar seus hábitos de vida, assim, aderindo o 

acostume de se importar também com os cuidados 

relacionados à boca e aos dentes (ANTUNES; ANTUNES; 

CORVINO, 2018).  

 Desta forma, os estagiários organizaram uma atividade 

de colagem acerca dos hábitos considerados higiênicos e não 

higiênicos, na qual as crianças deveriam determinar quais eram 

os hábitos corretos e incorretos. Para tal, foram utilizadas 

cartolinas as quais eram divididas em dois espaços, de um lado 

ficariam as imagens com práticas higiênicas e do outro as 

imagens que representavam os hábitos não higiênicos. Logo 

após as crianças realizarem as colagens, os estagiários 

discutiram a respeito da temática, expondo o que de fato seriam 

hábitos corretos e incorretos e explicando sobre a importância 

em manter hábitos de higiene saudáveis (Figura 2). 
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Figura 2: Atividade de colagem sobre os hábitos de higiene 

corretos e incorretos. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2019. 

Segundo Fantin (2007) a prática de contar histórias com 

imagens, sons e movimentos podem atuar na consciência do 

sujeito, tornando o audiovisual um formidável instrumento de 

comunicação e educação no contexto didático-pedagógico. 

Deste modo, após a discussão, foi reproduzido um vídeo em 

formato de animação ainda acerca do tema tratado para melhor 

entendimento das crianças de forma divertida e interativa 

(Figura 3). 
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Figura 3: Atividade sobre hábitos de higiene e reprodução de 

vídeo educativo na escola. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2019 

 Foi observado por Omena (2015) que a instalação 

precoce da cárie e consequentes perdas dentarias, ambos 

devido aos maus hábitos de higiene bucal faziam com que as 

crianças perdessem ainda mais a motivação e interesse com as 

práticas de higiene. Assim, há a necessidade de investir em 

maiores cuidados com a higiene bucal, principalmente de 

crianças em idades escolares, pois, promover a educação em 

saúde com esse público é estimular a transformação de 

comportamentos, incentivando os bons hábitos em benefício da 

saúde.  

Desta forma, durante esta mesma abordagem no Serviço 

de Convivência, os discentes estagiários distribuíram kits com 

produtos de higiene bucal para o grupo do Serviço, com a 

finalidade de estimular a prática e educar sobre a importância 

de cuidar da limpeza dos dentes (Figura 4). 
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Figura 4: Distribuição de Kits com produtos de higiene bucal no 

Serviço de Convivência.  

Fonte: Arquivo Pessoal, 2019 

 

O Bullying foi o terceiro tema a ser trabalhado com os 

grupos de crianças e adolescentes, o mesmo também foi 

sugerido pelos coordenadores frente à grande necessidade que 

existia em abordar esta temática em ambos os locais.  

 O estudo de Silva et al. (2019) investigou a tendência do 

aumento da vitimização de alguns tipos de violência entre os 

escolares brasileiros no período de 2009 a 2015, os resultados 

demonstraram que o Bullying verbal foi a forma de violência que 

mais vitimou os adolescentes escolares investigados, além 

disso, identificaram que dentre os tipos de violência analisados, 

o Bullying foi um dos comportamentos com maior tendência de 

aumento.  

A alta prevalência desses casos de Bullying podem estar 

diretamente relacionados com o fato de que os pais e 
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professores muitas vezes considerarem esse tipo de 

comportamento como normal durante o crescimento e o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes 

(PIGOZI;MACHADO, 2015). Nesse sentido, objetivando a 

redução de atos violentos no ambiente escolar foi lançada em 

2015 a Lei nº 13.185 a qual instituiu o Programa de Combate à 

Intimidação Sistemática (Bullying) (BRASIL, 2015). 

Visando destacar e aumentar as ações de prevenção e 

combate ao Bullying entre crianças e adolescentes, os 

estagiários programaram uma conversa a respeito do tema, na 

qual os participantes foram estimulados a se manifestar, 

compartilhando e descrevendo alguma situação de Bullying 

sofrida por eles ou que eles por ventura tivessem praticado 

(Figura 5). Vários foram os relatos expostos, ficando ainda mais 

evidente a necessidade de uma intervenção constante e 

permanente voltada ao tema proposto.  

          Durante este momento, foi explicado sobre as medidas 

que deveriam ser tomadas caso alguém presenciasse ou 

sofresse o episódio, além da importância em relatar aos pais, 

familiares, professores e responsáveis sobre o ocorrido. 

Também foi fomentada a ideia de que o Bullying verbal é uma 

prática agressiva e violenta e que não deve ser reproduzido 

visto os possíveis danos físicos, morais e psicológicos que 

podem ser causados.  

Logo após o diálogo, os discentes distribuíram um caça-

palavras que continha termos relacionadas com a prática do 

Bullying, desta forma as crianças puderam interagir ainda mais 

com o assunto, além de serem desafiadas pela dificuldade da 

atividade proposta (Figura 5).  
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Figura 5: Abordagem sobre Bulliyng na Escola e no 

Serviço de Convivência 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Arquivo Pessoal, 2019 

Iniciou no dia 10 de Abril a campanha nacional de 

vacinação contra a gripe do ano de 2019, a mesma se estendeu 

até maio do mesmo ano para a vacinação dos grupos 

prioritários. Crianças com idade de 1 a 6 anos incompletos 

faziam parte de um dos grupos prioritários para a vacinação, 

visto que a abordagem do grupo de discentes acadêmicos 

também alcançava crianças dentro desta faixa etária, os 

mesmos decidiram levar a temática para as salas de aula na 

escola e para o grupo do Serviço de Convivência. 
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 A vacina contra gripe, passou a ser promovida 

anualmente pelo Ministério da Saúde após a pandemia do vírus 

da Influenza A (H1N1) no ano de 2009, onde, especialmente o 

Brasil, a letalidade por influenza A foi de 5,8%, e a incidência, 

de 14,5/100 mil habitantes (MONTEIRO; DEZANET; FRANÇA, 

2016).  

A vacina previne a instalação da doença por alguns 

subtipos do vírus Influenza, dentre eles H1N1, o mais temido 

atualmente, esse subtipo do vírus pode ser transmitido de forma 

direta ou indireta. Na forma direta, uma pessoa infectada 

transmite para a outra através do espirro ou da tosse pois 

gotículas com H1N1 podem atingir pessoas próximas. Já na 

forma indireta, o indivíduo toca em superfícies que foram 

contaminadas por pessoas infectadas e colocam a mão em 

contato com algum tipo de mucosa do corpo, seja ela oral, nasal 

ou conjuntiva (MATTOS, 2010).  

         Essas formas de transmissão são muito comuns, o que 

permite a rápida disseminação da doença, principalmente em 

locais que concentram uma grande quantidade de pessoas, 

como é o caso das escolas. Contudo, medidas simples como 

lavar as mãos com maior frequência, higienizá-las com álcool 

gel, tossir ou espirrar sempre protegendo a boca, e o cuidado 

com o compartilhamento de objetos pessoais, além da 

vacinação são maneiras eficientes de evitar a proliferação da 

doença (BRITO, 2019). 

         Diante desse contexto, os estagiários planejaram um 

momento de discussão a respeito do tema utilizando cartolinas 

contendo figuras ilustrativas (Figura 6), os mesmos explicaram 

às crianças e adolescentes sobre a diferença entre gripe e 

resfriado, também sobre a importância da vacinação como 

forma prevenir a contaminação com o vírus, por isso, 
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foiincentivada a divulgação da campanha, visto a urgência que 

existe em vacinar os grupos prioritários.  

Além disso, foi abordado as diversas formas de prevenir 

os dois tipos de contaminação, através de um jogo de tabuleiro 

informativo utilizando dados de papel, ambos desenvolvidos 

pelos acadêmicos (Figura 6). Através da atividade proposta as 

crianças puderam entender quais práticas do dia a dia poderiam 

contribuir com a prevenção ou disseminação do vírus, por meio 

da ilustração de atitudes corretas e incorretas, além de que com 

o jogo foi estimulada a atividade em grupo, permitindo assim, a 

socialização e interação entre os participantes. 
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Figura 6: Abordagem dos acadêmicos sobre a Gripe H1N1 no 

Serviço de Convivência com cartazes e jogos interativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2019 

A última abordagem dos acadêmicos nos dois locais foi 

focada nos riscos de queimadura, principalmente quanto a 

queimaduras causadas pela utilização de fogos de artifício, 

logo, tratar deste tema foi de grande relevância considerando 

que a assunto foi discutido no mês de junho, no qual acontecem 

as festividades juninas. 

        As queimaduras são consideradas como um grave 

problema para a saúde pública brasileira, sendo uma das 
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principais causas que elevam o custo com internações 

hospitalares (PRESTES et al., 2015). Apesar de as 

queimaduras terem vários agentes etiológicos como as 

chamas, substâncias químicas e até mesmo a eletricidade, o 

uso de fogos de artifício é uma importante causa desse 

acometimento entre crianças e adolescentes.  

Segundo o estudo de Costa et al. (2011), realizado no 

estado de Sergipe, o uso de fogos de artifício foi a segunda 

principal causa de queimaduras em crianças com idades entre 

0 e 12 anos, logo, esses instrumentos elevam o risco de 

acidentes dentro desta faixa etária. 

A vulnerabilidade do público mais infantil em acidentar-

se com esse tipo de agente está diretamente relacionada com 

as próprias características da faixa etária. As crianças possuem 

mais curiosidade, ingenuidade, inquietude e muitas vezes 

desconhecimento do que representa perigo, portanto, tornando 

esse público susceptíveis a possíveis acometimentos físicos 

como as próprias queimaduras.  

Entretanto, no estudo desenvolvido por Siqueira et al. 

(2017), a maior incidência de queimaduras identificadas por 

eles na pesquisa foi em pré-adolescentes, esse resultado pode 

estar associado a diferença entre os tipos de fogos de artifício 

que são manuseados por crianças menores daqueles 

manipulados pelos maiores, logo, estes últimos representam 

fogos com maior potencial para gerar danos mais graves e 

consequentemente, maiores risos de internações e óbitos.   

 A consequências das queimaduras são várias, incluindo 

a grande capacidade de gerar fortes dores, infecções, 

desidratação, choque séptico, risco de amputação, entre outros. 

Além dos danos físicos, as vítimas ainda podem apresentar 

alterações psicológicas, as quais são muito comuns nas 
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crianças e em seus familiares, visto a grande repercussão na 

limitação funcional a qual o indivíduo é acometido, e até mesmo 

ao sentimento de culpa presentes em alguns casos.  

Esse tipo de lesão pode ser evitado através de medidas 

preventivas simples direcionadas para cada faixa etária como, 

por exemplo, a prática de campanhas educativas que auxiliem 

as crianças, adolescentes e suas famílias, e a implantação de 

políticas públicas voltadas para a promoção e prevençãodesse 

público quanto a este assunto, nos três níveis de atenção à 

saúde . 

  Por isso, os acadêmicos realizaram uma roda de 

conversa a respeito do assunto, abordando todos os riscos 

existentes quanto a utilização de fogos de artifício, neste 

mesmo momento, a partir do compartilhamento de experiências 

vividas pelos participantes, os estagiários puderam perceber a 

grande quantidade de crianças e adolescentes que já haviam 

sofrido algum tipo de acidente envolvendo o manuseio desses 

agentes.  

No momento de interação com os grupos, foi explicado 

quanto aos cuidados que deveriam ser tomados durante a 

manipulação dos fogos, principalmente no momento de acende-

los, além disso, foi orientado quanto aos fogos que poderiam 

ser utilizados pelas crianças e os que não poderiam, ficando 

sob a responsabilidade do adulto a utilização dos mesmos.  

Após a realização da palestra em forma de roda de 

conversa em ambiente externo, foi transmitido para as crianças 

uma animação em formato de vídeo, a qual tratava sobre os 

riscos de queimaduras pelo manuseio de fogos de artifício, 

assim, facilitando o entendimento das crianças e permitindo que 

as mesmas permanecessem atentas e imersas durante a 

abordagem (Figura 7). 
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Figura 7: Roda de conversa e exposição de vídeo sobre os 

ricos de queimaduras com fogos de artifício no Serviço de 

Convivência. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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CONCLUSÃO 

Durante a vivência os estagiários perceberam que as 

estratégias utilizadas para promover as ações foram efetivas 

com os grupos trabalhados, visto que, houve uma forte 

participação e interação dos mesmos.  

Além disso, os acadêmicos sentiram-se desafiados 

frente as dificuldades encontradas para a realização das 

atividades, considerando que trabalhar com o público infantil 

exige bastante criatividade, versatilidade e maleabilidade para 

conduzir os diferentes tipos de situações. Contudo, todas as 

adversidades foram superadas, tendo em vista que, ao finalizar 

o período de estágio os discentes ficaram extremamente 

satisfeitos com os resultados alcançados.  

 O grupo pôde concluiu a partir desta experiência, que o 

desenvolvimento de ações intersetoriais na atenção básica é 

um importante componente de prevenção e promoção à saúde, 

visto que, permite a ampliação da dimensão pedagógica do 

cuidado à saúde do público infantil. Logo, essa prática deve ser 

bastante incentivada, principalmente entre as equipes de Saúde 

da Família neste nível de atenção. 

Portanto, a realização de atividades de educação em 

saúde direcionadas à crianças e adolescentes merecem ser 

priorizadas, sendo de fato planejadas e colocadas em prática, 

com o intuito de promover mudanças de hábitos, pensamentos 

e comportamentos nesse público, de acordo com as realidades 

encontradas em cada território.  
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RESUMO:A Educação em Saúde, um dos principais 
dispositivos de viabilização das ações de promoção à saúde da 
APS, procura atuar na prevenção e agravo das doenças, 
fazendo-se presente de forma a engajar diretamente a 
comunidade nas temáticas que envolvem a saúde de cada 
indivíduo, criando um vínculo entre usuário e equipe 
multiprofissional, visando uma melhor qualidade de vida e 
continuidade do cuidado. Objetivo: o presente estudo objetiva 
expor as experiências exitosas vivenciadas por meio do Estágio 
Supervisionado e o papel da Educação em Saúde como agente 
transformadora da realidade do usuário. Materiais e 
método:trata-se de um relato de experiência resultante da 
vivência promovida pelo Estágio Supervisionado em Atenção 
Básica (AB). As ações educativas buscaram a conscientização 
e a educação reflexiva acerca do processo saúde-doença e 
determinantes sociais envolvidos. Resultados e discussão: 
notou-se o impacto positivo das atividades, visto a interação da 
comunidade e discussão participativa durante os encontros 
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promovidos. Conclusões: através da metodologia empregada, 
que vai desde o planejamento à execução das ações, observou-
se a repercussão gerada e a transformação, incialmente tímida, 
mas importante, na realidade e singularidade de cada indivíduo. 
Além disso, fez-se fundamental a inserção do discente na 
“realidade profissional” da Atenção Primária à Saúde (APS). 
Palavras-chave:Educação em Saúde. Prevenção de Doenças. 
Atenção Primária à Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) compreende um 

conjunto de ações de caráter individual e coletivo, envolvendo 

a promoção e proteção da saúde, além da prevenção de 

agravos e reabilitação. É considerada a principal porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), procurando obter 

uma conduta de forma integral, universal e equânime do 

usuário, com o objetivo de obter melhores condições de saúde 

da coletividade (BRASIL, 2012).  

Além dos princípios doutrinários citados acima, Pinto e 

Giovanella (2018) esclarecem, em seu estudo, alguns atributos 

importantes da APS, a saber: acesso de primeiro contato; 

longitudinalidade; integralidade; coordenação do cuidado e 

ainda as orientações familiar e comunitária e competência 

cultural. Todos eles conferem à APS um caráter participativo, 

singular e visionário, buscando a melhoria na atenção à saúde 

do usuário. 

Ainda se tratando da APS, é importante salientar que, a 

partir do ano de 2006, foi incorporada a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), antigo Programa Saúde da Família (PSF). O 

modelo de estratégia agora proposto busca reorientar o modelo 

assistencial, apresentando uma nova dinâmica de atuação na 
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Unidade de Saúde da Família (USF) e fazendo com que 

responsabilização se dê entre os profissionais e a população, 

principais atores nessa realidade (VASCONCELOS et al., 

2017). 

Sendo assim, a associação da Educação em Saúde às 

práticas de Promoção da Saúde pode ser contemplada como 

parte das Políticas Públicas na Atenção Primária. O poder 

público, em suas 3 instâncias, prioriza a Educação em Saúde e 

a Promoção nos inúmeros documentos previstos e elaborados 

(CARDOSO et al., 2016).  

Nessa perspectiva, a Educação em Saúde, um dos 

principais dispositivos de viabilização das ações de promoção 

à saúde da APS, procura atuar na prevenção e agravo das 

doenças, fazendo-se presente de forma a engajar diretamente 

a comunidade nas temáticas que envolvem a saúde de cada 

indivíduo, criando um vínculo entre usuário e equipe 

multiprofissional, visando uma melhor qualidade de vida e 

continuidade do cuidado (SALES et al., 2019). 

Sendo assim, o estudo objetiva expor as experiências 

exitosas vivenciadas por meio do Estágio Supervisionado e o 

papel da Educação em Saúde como agente transformadora da 

realidade do usuário. Além disso, traz o discente como ator 

efetivo no planejamento e execução das práticas, tornamdo-as 

exitosas em múltiplos sentidos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência resultante da 

vivência promovida pelo Estágio Supervisionado em Atenção 

Básica. A Unidade de Saúde da Família em que essas 

atividades foram desenvolvidas localiza-se no município de 

Cabedelo – PB. Frente à proposta da disciplina e do professor 

orientador, a Educação em Saúde na Unidade fez-se parte das 

ações executadas ali, objetivando a orientação da população 

em meio ao processo saúde-doença, determinantes sociais em 

saúde e sua qualidade de vida. 

As atividades foram realizadas no decorrer de 5 meses, 

estes correspondentes ao tempo da disciplina e, 

consequentemente, da permanência dos alunos, agentes 

mediadores das ações, na Unidade. O espaço da Unidade foi 

cedido sem mais contratempos e a Equipe de Saúde da Família 

local demonstrou adesão e envolvimento na execução das 

ações. 

Vale ressaltar que os temas abordados durante esse 

período foram planejados e executados com base em uma 

investigação observacional feita pelos discentes e por meio de 

conversa com os profissionais da Unidade e com os próprios 

usuários, ouvindo as demandas mais recorrentes na realidade 

em questão. 

Essa metodologia teve como perspectiva o impacto da 

Educação em Saúde na comunidade, visto que a informação 

em saúde é imprescindível ao cuidado, qualidade de vida e 

prevenção em saúde. Além disso, foi proposto o engajamento 

dos usuários, enfatizando, desta forma, a importância do 

protagonismo dos mesmos no próprio processo que cada um 
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deles enfrenta, levando em consideração a individualidade e 

integralidade do cuidado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações realizadas consistiram, em sua maioria, em 

rodas de conversa e palestras, porém, vale ressaltar que 

durante todos os encontros sempre foram priorizadas a voz do 

usuário e sua participação, visto que ele é o principal ator e alvo 

de todo esforço, no momento ali direcionado. Além das 

maneiras tradicionais de exposição, buscou-se a utilização de 

metodologias ativas, a fim de promover maior interação e 

interesse dos usuários. 

A educação em saúde, busca, por meio de inúmeras 

estratégias, intervir e transformar as condições objetivas, com o 

intuito de alcançar a saúde como garantida em lei: um direito de 

todos. A educação em saúde é apenas um dos inúmeros 

imprescindíveis ao grande contexto da saúde. No que se refere 

aos profissionais, a Educação em Saúde deve vislumbrar a 

realidade da humanização, principal caminho para a contrução 

de uma assistência integral e dinvidualizada (ALVARENGA; 

ARANHA; GARCIA, 2019). 

Com relação ao espaço, foi utilizado o espaço da sala de 

espera da Unidade de Saúde da Família. As intervenções foram 

realizadas nos momentos em que os usuários aguardavam sua 

vez, quer seja para o atendimento médico, de enfermagem, do 

dentista ou para qualquer outro serviço ofertado pela Unidade. 

Geralmente, a sala de espera inclina-se a proporcionar 

ansiedade e promove, em muitos momentos, angústia ao 

usuário, de acordo com suas demandas e justificativas de 

presença na Unidade. Sendo assim, os grupos educativos 
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objetivam tornar proveitosa a espera, minimizando a 

inquietação pré-consulta (CARDOSO et al., 2016). 

Em um primeiro momento, tendo em vista o calendário 

do Ministério da Saúde (MS) e as datas comemorativas, foi 

realizada uma atividade em alusão ao Dia Internacional da 

Mulher. A palestra teve como base a construção de 

conhecimento mútuo, na mesma os indivíduos demonstraram 

seu entendimento a partir de perguntas propostas. Utilizou-se 

música e uma dinâmica com bolas de sopro, promovendo a 

interação e integração de todos os presentes, o que 

proporcionou ao final um feedback bastante positivo. 
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Figura 1. Atividade referente ao Dia da Mulher.                    

Fonte: acervo pessoal, 2019. 

 
Segundo Cardoso et al. (2016), as ações de Educação 

em Saúde envolvem a concepção de realidade no contexto e a 

procura de atitudes que repercutam em mudanças 

comportamentais que transformem o quadro de saúde da 

população.  Neste dia, além da informação sobre a saúde da 

mulher em um contexto geral, foi abordada a importância da 

mulher falar e ser ouvida, expor seus sentimentos, ser tida como 

fundamental em todos os âmbitos de sua vida e valorizada 

como pessoa, não apenas em suas “funções” na sociedade. As 

presentes envolveram-se, conversaram e até choraram, 

expondo a importância do seu papel e do quanto elas, ainda 

hoje, são deixadas em segundo plano, às vezes até por elas 

mesmas. 
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 Como ponto positivo da Educação em Saúde, temos a 

variabilidade e riqueza na discussão dos temas. No encontro 

posterior foi realizada uma roda de conversa sobre o Dia 

Mundial da Síndrome de Down, que é comemorado no dia 21 

de Março. Durante a atividade foram lidas 3 histórias diferentes 

de portadores dessa síndrome que conseguiram de alguma 

maneira serem bem sucedidos e não permanecerem reféns da 

síndrome o que, infelizmente, ainda ocorre muito. Os presentes 

ficaram bastante surpresos e a atividade foi muito proveitosa.  

 De acordo com Silva et al. (2016), o método da roda de 

conversa proporciona conhecimentos coletivos dentro de um 

contexto. Aborda a fala horizontalizada, crítica e ao mesmo 

tempo uma escuta sensível aos demais indivíduos. De forma 

lúdica, não utilizando-se da palavra lida ou da escrita, a roda de 

conversa vida quebrar paradigmas sobre algum tema escolhido 

para debate e sobre as modalidades cotidianas e jeitos de lidar 

com as situações, que variam de experiência para experiência 

e de pessoa para pessoa, sabendo que cada situação 

apresenta-se de modo singular. Tal encontro pode proporcionar 

ainda a ressignificação de saberes e um diálogo reflexivo, 

principal recurso dessa estratégia. 

 Ainda abordando a Síndrome, mais precisamente 

falando sobre Saúde Mental, temos que esse debate ainda 

apresenta-se muito frágil no contexto da Atenção Primária à 

Saúde, quer seja pelo acolhimento por parte dos profissionais, 

que muitas vezes não são devidamente qualificados, quer seja 

por parte da família e rede de suporte do usuário com 

deficiência, ainda precisa ser fortalecido da rede a continuidade 

desse usuário, da recepção à sua despedida (SILVA et al., 

2019). 
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Figura 2. Roda de conversa sobre a Síndrome de Down. 

Fonte: acervo pessoal, 2019. 
 

Tendo em vista a importância da manutenção do 

ambiente comunitário local, sendo a abordagem deste tema 

pessoalmente pedida pelos profissionais da Unidade, a palestra 

seguinte foi pautada na higiene ambiental e afins.  

Há bastante tempo a medicinavem direcionado a 

sociedade para as causas entre os processos saúde-doença e 

os fatores agravantes presentes no meio em que vivemos. As 

atividades em higiene social buscam não a resolução total de 

problemas, porque têm-se conhecimento de que os fatores são 

inúmeros, mas principalmente a conscientização e reflexão 

crítica e comportamental sobre o tema em questão (LEAL; 

DIAS; FIRMIANO, 2004). 
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Em seu estudo, bem como percebido também nesta 

experiência, Leal, Dias e Firmiano (2004) obtiveram resultados 

favoráveis quanto ao interesse do público alvo pela abordagem 

do conteúdo proposto, o que indica uma maior probabilidade de 

mudança atitudinal e comportamental dos envolvidos. 

 

Figura 3. Palestra sobre Saúde Ambiental. 

Fonte: acervo pessoal, 2019. 
 

Além da utilização de cartazes, a participação foi 

efetivada com a interação dos presentes. Os mesmos foram 

convidados a separarem juntos o lixo inorgânico do lixo 

inorgânico e, além disso, foram orientados a reproduzir em 

casa, o que repercutiria até mesmo na coleta de lixo realizada 

pelos servidores municipais. Todos mostraram-se proativos e 

animados com a novidade. 
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Assim como descrito por Botann et al. (2017), a proposta 

da Educação em Saúde é justamente convidar os usuários à 

uma mudança de comportamentos prejudiciais à saúde, o que 

faz-nos assumir um posicionamento racional frente ao 

tradicionalismo, onde se é imposto condutas e regras aos 

indivíduos e seus problemas de saúde. 

Levando em consideração as transformações passadas 

nas últimas décadas, principalmente do que diz respeito à 

queda do modelo puramente assistencialista, as práticas de 

Educação em Saúde também mudaram. Muitos profissionais, 

direcionados pela Educação Popular de Paulo Freire, 

começaram a se organizar e a atuar juntamente às 

comunidades locais e suas reais necessidades. A utilização do 

lúdico e da arte adentrou no universo da saúde, propiciando 

uma aproximação da população e contrução de vínculos 

(PINHEIRO; BITTAR, 2017). 

Tais ações buscaram justamente isso, transformar a 

teoria em prática, por meio do lúdico e da clareza, visando as 

reais necessidades da população e suas futuras possíveis 

demandas, trazendo a verdadeira prevenção, pautada na 

integralidade, universalidade e equidade. 

 Dando continuidade as vivências na Unidade e devido à 

prevalência local de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), foi 

elaborada uma atividade referente ao tema, buscando 

esclarecer as dúvidas remanescentes e explorar tal conteúdo. 

Corroborando com a realidade local, temos que, de 

acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), a 

HAS possui, no Brasil, uma prevalência superior a 30%, além 

disso, é considerado o mais importante fator de risco para as 

doenças cardiovasculares, podendo evoluir para outras 

variadas complicações. 
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Encontra-se na literatura que como sucesso para o 

tratamento da Hipertensão Arterial e suas comorbidades está 

intrinsecamente relacionado o estilo de vida, e não apenas o 

tratamento medicamentoso realizado pelo indivíduo, mas 

principalmente a mudança na alimentação, sedentarismo, 

obesidade, tabagismo e alcoolismo, por exemplo. De acordo 

com a Associação Americana do Coração e outros órgãos 

especialistas internacionais, as estratégias essenciais para a 

redução dos principais fatores de risco para as doenças 

crônicas vasculares são exatamente as intervenções 

educativas, objetivando a mudança comportamental, o que 

gerará um estilo de vida mais saudável, consequentemente 

resultados mais favoráveis quanto ao tratamento da 

Hipertensão Arterial (MACHADO et al., 2016). 

A ação uitilizou-se não apenas dos recursos visuais 

(cartazes), a proposta, desta vez, foi apresentar a temática de 

uma forma diferenciada. Utilizando violão e roupas para a 

caracterização, a atividade foi realizada por meio de uma peça 

sobre o combate à Hipertensão Arterial, expondo os fatores de 

risco e demonstrando como o doente deve se direcionar ao 

serviço de saúde nessa situação. Todos os presentes se 

surpreenderam com a encenação, com a música e com o 

debate. Eles relataram acerca da importância do tema e de 

como o conteúdo foi abordado, no caso, a utilização de 

metodologias ativas. 

De acordo com Vasconcelos et al. (2017), as 

metodologias ativas de ensino aprendizagem se sobressaem às 

metodologias tradicionais. Em seu estudo, também sobre o 

enfrentamento da Hipertensão, observaram-se resultados 

positivos quanto a utilização dessa metodologia, visto que 
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prendeu a atenção do público-alvo, permitindo, desta forma, um 

melhor entendimento acerca do tema.  

A Educação em Saúde é considerada um dos principais 

dispositivos que norteiam a promoção da saúde na AB no Brasil 

e é tida como uma estratégia no cuidado à população 

hipertensa, quer seja na prevenção ou na redução dos agravos 

decorrentes da doença (MACHADO et al., 2016). 

Souza Maia et al. (2018) destacam que a Educação em 

Saúde não deve ser aquela que possui uma abordagem com 

apenas palestras e uma forma vertical de repasse, é preciso 

empoderar os sujeitos e ofertar à eles subsídios para a gerência 

de seus hábitos diários. Ou seja,é preciso que se crie e estimule 

indivíduos independentes e que através do diálogo eles sejam 

cada vez mais fortalecidos. 

Nesta, os resultados obtidos por meio da ação foram 

positivos e o objetivo final de alcance dos indivíduos foi 

alcançado. 
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Figura 4. Encenação sobre o enfrentamento da HAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 

Figura 5. Discentes e docente na encenação sobre o 

enfrentamento da HAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 
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Ainda na USF, e finalizando as intervenções com o 

auxílio da estratégia de Educação em Saúde, o último encontro 

foi pautado na importância da atividade física, não apenas a 

prática em si, mas toda a conscientização corporal e até mesmo 

a instrução de alongamentos. Após a exposição de uma forma 

mais teórica, os presentes foram convidados a se levantarem e 

realizarem todos juntos um alongamento de membros 

superiores, membros inferiores e coluna cervical. 

Compondo as ações prioritárias da Política Nacional de 

Promoção à Saúde, as práticas corporais, também conhecidas 

como o desenvolvimento de atividades físicas estimulam a 

percepção corporal, potencializando a qualidade de vida, 

auxilixando no tratamento de doenças e tendo uma grande 

parcela de contribuição na participação social dos indivíduos 

nos serviços de saúde (FERREIRA et al., 2017). 

O processo de consolidação das práticas corporais e 

atividades físicas contou com a criação do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), hoje denominado Núcleo Ampliado 

de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). O NASF-

AB possibilitou a ampliação da oferta e da resolutividade em 

saúde através de equipes multiprofissionais de forma integrada 

à Estratégia Saúde da Família. Além da aquisição de benefícios 

biológicos, tais práticas são capazes de fortalecer ainda mais 

os princípios doutrinários do SUS e o protagonismo do sujeito 

do sistema de saúde (CARVALHO; NOGUEIRA, 2016). 

Além da informação em si, enfatizou-se o “fazer”, que é 

o mais importante, não apenas com relação a atividade física, 

mas em todos os temas anteriormente abordados. Notou-se 

que a participação ativa dos indivíduos durante a realização das 

ações de Educação em Saúde potencializou os resultados e 
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deixou uma “sementinha” de entusiamos e vontade de prevenir 

a doença e não apenas tratá-la quando já está instalada. 

 

Figura 6.Alongamento conjunto com os usuários da USF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: acervo pessoal, 2019. 

CONCLUSÕES  

 

Diante da exposição das vivências acima descritas, e 

tendo em vista as variadas concepções e maneiras de efetivar 

a estratégia da Educação em Saúde, esta, que vai desde o 

planejamento à execução das ações, observou-se o impacto 

positivo gerado não apenas nos usuários que foram público-

alvo das atividades, mas, sobretudo, na realidade deles, que 

com toda a certeza, mesmo que pouco, sofreu alterações. O 

modo de pensar, o preconceito sobre algo antes não conhecido, 

a esfera do oculto se desliga, dando vez a um mundo de 

possibilidades. 

Reitera-se a importância da prevenção na Atenção 

Primária à Saúde, visto que, por ser porta de entrada do SUS, 

possibilita o acompanhamento de perto, criação de vínculo e 
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continuidade do cuidado. O usuário possui um acesso direto, 

podendo ter um acompanhamento feito por uma equipe 

multiprofissional, esta devendo trabalhar de moto 

interdisciplinar, visando a integralidade do cuidado e melhor 

qualidade de vida do indivíduo. 

Além disso, ressalta-se a imprescindível inserção do 

discente, visto que por meio da experiência do Estágio 

Supervisionado fez-se protagonista, conhecendo a realidade do 

mundo profissional que, em breve, também será sua realidade. 

A interação com o usuário desde a graduação potencializa a 

formação do discente e o torna ainda mais sensível, humano e 

facilitador no processo de enfrentamento nas mais variadas 

situações. 

Diante disso, vale salientar que muito ainda precisa ser 

feito para que de fato a Atenção Primária à Saúde consiga uma 

melhor cobertura e possa conduzir com maestria a promoção e 

prevenção da saúde, tanto do lado da gestão, quanto, 

sobretudo, do lado dos profissionais, que diariamente lidam 

com várias realidades distintas. 
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RESUMO: A educação em saúde na relação do enfermeiro com 
paciente/usuário, assume um valor fundamental no 
acompanhamento terapêutico ou mudanças no hábito de vida. 
O Enfermeiro auxilia o usuário a tomar decisões sobre sua 
saúde e estabelecer metas para atingir resultados terapêuticos 
importantes para saúde. Objetivou-se verificar sobre o estado 
da arte das práticas de educação em saúde na comunidade 
para o envelhecimento ativo e saudável. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados 
MEDLINE, BDENF, SCIELO, LILACS publicados no período de 
novembro 2014 a novembro 2018 que resultou na seleção de 
09 artigos científicos. As publicações científicas encontradas, 
retratam as práticas de educação em saúde como uma 
abordagem que impacta positivamente no envelhecimento ativo 
e saudável. Conclui-se que as práticas de educação em saúde 
tem sido uma ferramenta essencial para o estímulo da 
autoconfiança e o fortalecimento de cuidados em saúde para 
pessoa idosa. 
Palavras-chave:Educação em Saúde. Envelhecimento 
Saudável. Atenção à Saúde do Idoso. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação em saúde implica em ações pedagógicas 

para população, integrando o saber formal em saúde e o 

comprometimento com as questões sociais, mudanças de 

atitudes e comportamentos que levem os cidadãos ao 

desenvolvimento de uma atenção integral com sua saúde. As 

ações educativas voltam-se para promoção do viver bem, a 

partir do encontro entre a cultura popular e a científica 

(AMARAL; PONTES; SILVA, 2014). 

As práticas de educação em saúde têm como base as 

orientações à população para construção do conhecimento em 

saúde, o que poderá propiciar maior autonomia nos cuidados 

individual e coletivo. Caracteriza-se por ações verticais de 

caráter informativo que coloca o sujeito como corresponsável 

pela própria saúde (FALKENBERG et al., 2014). 

Uma das estratégias fundamentais para o 

envelhecimento saudável são as práticas de educação em 

saúde feitas de forma eficiente e responsável, as quais exigem 

do enfermeiro habilidades, equilíbrio e direcionamento na 

abordagem dos pacientes, particularmente daqueles em terapia 

medicamentosa, proporcionando uma linguagem clara e 

compreensível que promova satisfação e confiança ao usuário 

(CARIOLANO-MARINUS et al., 2014). 

A educação em saúde na relação do enfermeiro com 

paciente/usuário, assume um valor fundamental no 

acompanhamento terapêutico ou mudanças no hábito de vida. 

Não se deve deixar de lado o acompanhamento profissional 

para o efetivo cuidado em saúde com a população (CAMELO et 

al., 2016) 
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As práticas educativas em saúde dirigidas aos idosos 

apresentam relevância na área de saúde, visto que, ampliam o 

vínculo entre profissional e idoso e sua família no intuito de 

trazer melhorias para o idoso. Isso favorecerá a criação de um 

ambiente acolhedor e dialógico, com uma visão holística da 

realidade que o idoso vive, no cotidiano de trabalho ou familiar 

dos usuários e profissionais envolvidos e soma-se a isso uma 

sensibilização acerca da necessidade da abordagem 

multiprofissional aos idosos (SANTOS et al., 2015). 

O Enfermeiro auxilia o usuário na tomada de decisões e 

estabelece metas para atingir resultados terapêuticos 

importantes para sua saúde; assim como, contribui para que os 

pacientes/usuários definam as necessidades que terá que 

adotar durante a doença e como vai organizar para atende-las 

(SILVA; BARROS, 2015). 

Muitas vezes, a alteração cognitiva relacionada ao 

processo de envelhecimento, falta de compreensão da 

informação, ineficiência da relação enfermeiro-usuário, 

dependência funcional e autocuidado prejudicado, são fatores 

que dificultam as práticas de educação em saúde e um cuidado 

em saúde de forma eficiente (ANNES et al., 2017). 

A atuação dos profissionais de saúde precisam ir de 

encontro as inovações tecnológicas e necessidades especificas 

da saúde das pessoas idosas a fim de garantir um cuidado 

eficaz. Assim, estarão capacitados para lidar com os usuários 

atendendo as demandas requeridas para um cuidado integral 

(SANTOS et al., 2015). 

A educação em saúde eficiente constitui um atributo 

fundamental que reflete na mudança dos hábitos de vida, 

contribuem para otimizar os resultados e garantem melhores 
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condições de saúde ao usuário (PASCHOALIN; PERENSIN, 

2015). 

 As oficinas, como estratégias das práticas de educação 

em saúde, oferecem apoio a população para um 

envelhecimento ativo e saudável e, permitem aos facilitadores 

e idosos, o reconhecimento de que a saúde no processo de 

envelhecer não está atrelada somente ao bem-estar físico, mas 

o aumento de suas competências cognitivas contribuindo para 

autonomia do sujeito (CABRAL et al., 2015). 

Nesse sentido, o processo de envelhecer não pode ser 

ignorado nem visto como algo incipiente. Na verdade, o trabalho 

para saúde do idoso precisa de ações coordenadas, 

sistemáticas e intersetoriais. A identificação de fatores de 

riscos, a mudança de hábitos alimentares até mesmo funcionais 

do cotidiano, como a prática de atividades físicas, podem 

promover saúde na velhice e melhoria na qualidade de vida do 

idoso (SANTOS et al., 2014).  

 Nesse contexto, programas de saúde relacionadas a 

atividade física e o bem-estar do idoso, assim como, ações de 

cunho educativo, promoção da saúde, que busquem o interesse 

da pessoa idosa em buscar adequadas condições de saúde se 

apresentam como estratégia para o envelhecer ativo e 

saudável. Nessa perspectiva, devem-se priorizar tais 

intervenções na Unidade Saúde da Família, visto que, além de 

ser o serviço de saúde que está mais próximo da população é 

o que tem o papel fundamental na promoção e prevenção de 

agravos em saúde (SÁ; CURY; RIBEIRO, 2016). 

Nesse intuído, o presente estudo teve como objetivo 

verificar sobre o estado da arte das práticas de educação em 

saúde na comunidade para o envelhecimento ativo e saudável. 
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MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, no qual 

foram seguidas cinco etapas operacionais, como: construção 

da pergunta de revisão, buscas nas bases de dados e seleção 

da amostra, estabelecimento dos critérios de inclusão e 

exclusão, leitura criteriosa para definição das informações a 

serem extraídas dos artigos e análise dos resultados dos 

estudos selecionados, e apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento produzido (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Adotou-se a revisão integrativa, visto que ela combina 

dados da literatura teórica e empírica, e permite a utilização de 

diversos propósitos, como: definição de conceitos, análise das 

teorias e busca de evidências científicas e a compreensão de 

estudos experimentais e não experimentais para uma profunda 

compreensão do fenômeno analisado (TEIXEIRA et al., 2013). 

Conforme as etapas acima especificadas e o problema 

do estudo apresentado, formulou-se a seguinte questão para 

nortear a revisão integrativa: qual o estado da arte acerca das 

práticas de educação em saúde na comunidade para o 

envelhecimento ativo e saudável? 

Para compor o corpus do estudo e encontrar respostas a 

pergunta levantada buscaram-se artigos disponíveis na íntegra 

no mês de setembro a novembro de 2019. As bases de dados 

acessadas foram: MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online), BDENF (Base de Dados de 

Enfermagem), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e 

LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde); utilizando-os os descritores: Educação em Saúde, 

Envelhecimento Saudável e Comunidade; utilizando os 

operadores boleanos and e or. 
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Na seleção da amostra foram incluídos: artigos que 

abordavam educação em saúde na comunidade, indexados nas 

bases de dados acima citadas, publicados no período de 

novembro 2014 a novembro 2019 e disponíveis com texto 

completo, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos 

artigos sem resumos disponíveis, teses, dissertações e 

monografias.  

Foram localizados 106 artigos, dos quais, 47 

encontravam-se indexados na base MEDLINE, 57 na base 

LILACS e 02 na BDENF. Foram excluídos 52 que se 

encontravam repetidos nas bases de dados, 45 por não se 

relacionarem ao envelhecimento ativo e saudável e não 

apresentarrespostas a questão da pesquisa. 

Finalmente, a revisão integrativa contemplou 09 artigos, 

que foram organizados e arquivados de acordo com o assunto 

principal e base de dados que foram localizados.  

Para categorização e análise dos artigos que integravam 

a pesquisa, procedeu-se a leitura dos resumos delineando as 

características metodológicas, bem como os resultados e 

conclusões. Posteriormente, feita a leitura minuciosa de seus 

conteúdos, utilizou-se os recursos da estatística descritiva e sua 

distribuição em quadro para facilitar a construção dos 

resultados. 

 

  



EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE: UMA ESTRATÉGIA NA PROMOÇÃO 

DO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 

250 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise da produção bibliográfica sobre as práticas de 

educação em saúde na comunidade para o envelhecimento 

ativo e saudável resultou em 09 artigos dos quais estão 

dispostos na tabela abaixo. 

 
Tabela 1. Síntese dos estudos sobre o estado da arte acerca 
das práticas de educação em saúde na comunidade para o 
envelhecimento ativo e saudável (n=09) 

Autores 
Ano 

Tipo do 
estudo 

Objetivo do 
estudo 

Principais 
Resultados 

PLACIDELI, N.; 
CASTANHEIR
A, E. R. L. 2017 

Estudo 
exploratório, 
descritivo, 
quantitativo, 
transversal 

Analisar os 
serviços de 
Atenção 
Primária à 
Saúde quanto à 
oferta e 
organização de 
ações ao 
envelhecimento 
e à saúde da 
pessoa idosa, 
de uma Rede 
Regional de 
Atenção à 
Saúde do 
centro-oeste 
paulista 

Os resultados 
sugerem que os 
serviços de 
saúde 
desenvolvem 
ações de 
atenção ao 
envelhecimento 
de modo 
incipiente e 
limitado às 
doenças 
crônicas não 
transmissíveis. 

MALLMANN, D. 
G.; et al. 2015 

Revisão 
integrativa 

Identificar as 
evidências 
científicas 
sobre as ações 
educativas em 

A qualidade de 
vida e a 
promoção do 
envelhecimento 
saudável como 
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saúde voltadas 
à promoção da 
saúde do idoso. 

fatores 
resultantes das 
estratégias de 
educação em 
saúde. 
Nas 
publicações 
científicas 
estudadas, as 
ações 
educativas em 
saúde voltadas 
para a 
promoção da 
saúde do idoso 
foram 
representadas 
por programas 
educativos com 
grupo de idosos 
sobre atividade 
física, estado 
nutricional e 
apoio social 

JANINI, J. P.; 
BESSLER, D.; 
VARGAS, A. B. 
2015 

Abordagem 
qualitativa, de 
natureza 
descritiva e 
exploratória 

Analisar o 
impacto das 
ações de 
promoção e 
educação em 
saúde na busca 
da qualidade de 
vida, na 
autonomia e no 
autocuidado da 
pessoa idosa. 

Importância da 
intersetorialidad
e e da 
realização de 
ações 
educativas 
emancipadoras 
da população; 
As narrativas 
dos 
entrevistados 
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mostraram a 
necessidade de 
se utilizar a 
educação em 
saúde nas 
consultas, em 
caráter 
esclarecedor e 
conscientizador
, ofertando 
orientações 
específicas 
sobre as 
situações 
advindas do 
envelhecimento 

FERRETI, F.; et 
al. 2014 

Pesquisa 
qualitativa, 
com 
abordagem 
participativa 

Verificar o 
impacto de um 
programa de 
educação em 
saúde no 
conhecimento 
de idosos sobre 
doenças 
cardiovasculare
s 

A análise do 
conteúdo 
evidenciou que 
as intervenções 
participativas 
promoveram 
ampliação dos 
conhecimentos 
e que, após as 
intervenções, 
os sujeitos se 
mostraram mais 
seguros quanto 
às atitudes 
preventivas 
mais 
adequadas 
para evitar 
riscos 
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cardiovasculare
s. Constatou-
se, ainda, que a 
educação em 
saúde com 
abordagem 
participativa 
impacta 
positivamente 
na formação de 
sujeitos mais 
críticos, 
capacitados a 
argumentar e 
fazer escolhas 
mais saudáveis. 

MOTTA, M. D. 

C.; et al. (2014). 

Estudo 
descritivo, de  
natureza 
qualitativa 
 

Descrever o  
efeito  de  uma  
atividade 
educativa em 
saúde junto a 
idosos com 
diagnóstico de 
diabetes 
e/ou  
hipertensão  
arterial  
atendidos  em  
uma  Estratégia  
Saúde 
da  Família  de  
Maringá-PR. 
 

Ações 
preventivas e 
informativas 
têm um papel 
importante para 
a construção de  
melhorias,  visto  
que  
inicialmente  os  
indivíduos  não 
possuíam 
informações  
básicas  a  
respeito  de  
seu  problema  
de saúde e 
após  os 
encontros, 
pequenas  
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mudanças 
foram 
realizadas pelo 
bem próprio e 
até envolvendo 
hábitos 
familiares. 

PATROCÍNIO, 
W. P.; 
PEREIRA, B. P. 
C. (2013). 

Análises de 
conteúdo 

É avaliar os 
efeitos de um 
programa de 
educação 
popular em 
saúde dirigido a 
idosos 
comunitários 
sobre suas 
atitudes em 
relação à 
velhice. 

Intervenções de 
Educação em 
Saúde podem 
favorecer a 
qualidade de 
vida de idosos, 
promovendo 
uma visão mais 
positiva da 
própria velhice. 

ALMEIDA, E. 
R.; 
MOUTINHO, C. 
B.; LEITE, M. T. 
S. (2016)  

Investigação 
qualitativa, 
descritiva e 
dialética 

Educação em 
saúde como 
prática de 
enfermeiros na 
estratégia 
saúde da 
família 

Os dados foram 
coletados por 
entrevistas não 
estruturadas 
gravadas e 
transcritas para 
posterior 
análise do 
discurso. Os 
resultados 
revelaram duas 
categorias 
empíricas 
dicotômicas: a 
educação em 
saúde 
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hegemônica e a 
prática 
dialógica. As 
contradições do 
discurso foram 
evidenciadas, 
pois, ao mesmo 
tempo em que 
os sujeitos 
descrevem uma 
educação 
participativa e 
problematizado
ra também 
relatam práticas 
baseadas na 
imposição de 
ideias e 
condicionament
o da população. 

ISOLDI, D. M. 
R.; CABRAL, A. 
M. F.; 
SIMPSON, C. 
A. (2014). 

Estudo quase 
experimental, 
com 
abordagem 
quantitativa 

Objetivou-se 
analisar o 
conhecimento 
de idosos sobre 
a prevenção da 
aids antes a 
após a prática 
da educação 
em saúde. 

Em princípio, a 
maioria dos 
idosos (61,6%) 
afirmaram não 
saber o que é a 
aids mas, esta 
realidade logo 
se transformou 
após a 
realização de 
uma aula 
expositiva 
dialogada como 
instrumento de 
educação em 
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saúde.  

SILVA, H. S.; 
GUTIERREZ, 
B. A. O. (2018) 

Revisão 
integrativa 

Discutir a 
educação como 
eixo norteador 
para a melhoria 
dos cuidados 
prestados nas 
ILPI, 
destacando o 
cuidar como um 
processo 
atitudinal que 
revela a 
contínua 
interação entre 
conhecimentos 
técnicos e a 
humanização, 
bem como a 
valorização da 
opinião da 
pessoa idosa 
sobre 
diferentes 
aspectos do 
cotidiano 
institucional 

Verificou-se 
que as 
intervenções 
educativas 
podem oferecer 
ferramentas 
importantes 
para a melhoria 
dos cuidados, 
fomentando 
mudanças 
organizações, a 
adoção de 
novas 
tecnologias de 
cuidado e a 
criação de 
legislações 
compatíveis 
com as 
necessidades 
dos idosos 
assistidos. 

Fonte: elaboração própria, 2019. 

 

O artigo de Janini, Bessler e Vargas (2015) exposto na 

tabela acima, descreve brevemente sobre os comportamentos 
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saudáveis no envelhecimento e um cuidado voltado para 

autonomia do idoso considerando importantes fatores de 

comunicação e cuidado profissional. Corroborando com o 

estudo de Medeiros et al. (2015) que considera o processo do 

envelhecimento peculiar a cada pessoa e que deve-se levar em 

consideração sua história de vida. Nesse sentido, a construção 

do vínculo e o diálogo com a pessoa idosa na comunidade 

demonstram serem elementos fundamentais no processo do 

cuidado em saúde, assim como apresentam estratégias 

essenciais para melhor abordar o idoso para repercutir na 

mudança dos padrões de comportamentos relacionados a 

saúde.   

Segundo o estudo de Ferreti et al. (2014) abordar a 

iniciativa do programa educação em saúde na conscientização 

da população para o envelhecer saudável e trazer reflexões 

acerca da abordagem participativa configura como sendo 

fatores fundamentais para adesão da pessoa idosa as práticas 

de promoção de saúde e prevenção de doenças. Segundo 

Stobaus, Lira e Ribeiro (2018) a busca pelo incentivo, a troca 

de experiências, o estímulo a autoconfiança e o fortalecimento 

para o empoderamento comunitário contribuem para o 

desenvolvimento de um modo de cuidado em saúde que vai 

além do fator meramente biológico, mas importantes 

construções de conhecimentos para o desenvolvimento 

pessoal em diversos aspectos. Levando em consideração que 

para algumas pessoas idosas, as adaptações e os ajustes as 

mudanças de estilo vida são relativamente fáceis, para outros 

requer assistência da família, parentes e amigos. 

O artigo de Mallmann (2015) aborda sobre a qualidade 

de vida e a promoção para o envelhecimento ativo e saudável 

a partir de ações educativas voltadas para o público idoso. Tais 
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ações educativas envolvem a motivação pessoal do idoso e 

incluem as crenças e culturas que muitas vezes impacta para o 

interesse do autocuidado. De acordo com Faria et al. (2016) 

torna-se fundamental colaborar com a melhoria da saúde da 

pessoa idosa com uma conduta multiprofissional e 

interdisciplinar com ênfase na alimentação saudável e prática 

de atividades físicas. 

O estudo de Placideli e Castanheira (2017) conforme 

apresentado na tabela acima, retrata ações de atenção ao 

envelhecimento de modo incipiente e limitado às doenças 

crônicas não transmissíveis. No estudo de Barreto, Carreria e 

Marcon (2015), diante das ações de atenção com a saúde do 

idoso, existe a necessidade de um monitoramento contínuo de 

doenças crônicas na pessoa idosa e o estabelecimento de 

estratégias eficazes para melhor qualidade de vida.  

O estudo de Almeida, Moutinho e Leite (2016) ressalta a 

a educação em saúde para mudança de comportamentos, 

como também a necessidade de melhor articulação e 

organizaçãodos serviços de saúde, mesmo na ausência de 

diretrizes consistentes, para as práticas de educação em saúde 

que são fundamentais para o envelhecimento ativo e saudável. 

Conforme o estudo de Cabral et al. (2015) as estratégias de 

promoção do envelhecimento saudável devem ser vinculadas 

as práticas de educação em saúde a partir de uma abordagem 

coordenada e problematizadora as quais visam melhorar a 

qualidade de vida da população idosa. 

No estudo de Patrocínio e Pereira (2013) traz que uma 

abordagem as intervenções de educação em saúde 

proporciona uma visão mais positiva da velhice. Santos et al. 

(2017) dizem que para isso é fundamentalaprimorar os 

incentivos aos idosos para às práticas de atividades físicas, 
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melhora do estado nutricional por meio dos hábitos alimentares 

e adesão a atividades de estímulo do funcionamento cognitivo 

através de grupos e oficinas. 

O estudo de Santos et al. (2018) destaca o incentivo da 

pessoa idosa no processo de cuidar de sua saúde e a 

valorização de sua opnião para o alcance de melhores 

resultados. Segundo Santos et al., (2015) para melhor alcance 

do envelhecimento ativo e saudável, os profissionais de saúde 

precisam incentivar e proporcionar a participação ativa de 

idosos no cuidado de sua saúde que lhe permitam aumento do 

vínculo social e dando a ele oportunidade de tomar decisões 

sobre seu próprio cuidado. 

Isoldi, Cabral e Simpson (2014) em seu estudo sobre o 

conhecimento dos idoso, ressaltam a prevenção como fator 

fundamental para melhores condições de saúde. Paula et al. 

(2014) a qualidade na educação em saúde e a percepção sobre 

adesão ao tratamento são fatores que requerem do profissional 

uma habilidade de comunicação que inclui técnicas eficientes 

que promovam a reflexão e venha proporcionar a compreensão 

do público, independente da faixa etária que o paciente/usuário 

apresentar. 

Segundo o estudo de Motta et al. (2014) exposto na 

tabela, o envelhecimento saudável está ancorado em ações 

preventivas e informativas para melhores resultados na saúde 

da população idosa.Corroborando com o estudo de Lima, 

Araújo e Scattolin (2016), a saúde do idoso como fator 

primordial para manterem-se socialmente ativoscom a 

manutenção de metas e objetivos de vida. Uma prática 

educativa atenciosa e com planejamento voltado para 

promoção da saúde e prevenção de doenças contribuem para 

maior independência de atividades do autocuidado. 
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CONCLUSÕES 

 

O foco do cuidado em saúde com a pessoa idosa precisa 

ser com ênfase multidimensional, com um olhar voltado para 

modelos assistênciais, com práticas de educação em saúde 

implementadas diante da necessidade e perfil do usuário.  

As práticas de educação em saúde têm se mostrado um 

fator fundamental para prevenção de doenças, promoção de 

saúde e manutenção do bem estar no envelhecimento e no 

desenvolvimento de um cuidado mais ativo e contínuo. Sendo, 

portanto uma ferramenta essencial para o estímulo da 

autoconfiança e o fortalecimento de cuidados em saúde da 

pessoa idosa. 

Desse modo as estratégias em saúde oferecidas 

precisam ser voltadas para o autocuidado reforçando um 

atitude positiva, como tambémvisando a manutenção da 

autonomia do idoso e fortalecimento das habilidades no intuito 

de proporcionar a manutenção das atividades que o idoso 

possa a vir executar 

O contato do profissional de saúde com a pessoa idosa 

tem sido outro ponto fundamental para o alcance de principais 

metas relacionadas a saúde. Nas práticas de educação em 

saúde executadas pelo profissional a abordagem visando o 

estímulo das medidas preventivas e a participação do idoso no 

autocuidado tanto para os dependentes quantos os 

independente, contribuindo assim para eficiência no 

planejamento de estratégias de saúde.  

Com isso, vê se a importância dos profissionais 

desenvolverem o perfil autocrítico da atuação e buscar adquirir 

conhecimento e experiências que venham somar as situações 
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relacionadas a promoção em saúde, refletindo na melhoria das 

condições de vida do idoso. 

Os direcionamentos de ações educativas devem ser para 

o controle de doenças, mas também focalizando em 

intervenções de prevenção, as quais devem ser participativas e 

contínuas através do compartilhamento de intervenções sobre 

condições específicas de doenças ou gerais de mudanças de 

hábitos de vida que incluam a manutenção e fortalecimento da 

saúde e a promoção de uma sensação de bem-estar.  
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RESUMO: O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente 
no Brasil e o primeiro entre as mulheres, se tornando um 
problema de saúde pública devido a elevada incidência e altas 
taxas de mortalidade. Isso está relacionado aos fatores de risco 
que predominam no estilo de vida da mulher contemporânea e 
ao diagnóstico tardio. Nesse cenário cenário observou-se que 
a população tem pouco conhecimento em relação as formas de 
prevenção e detecção em estágio inicial do câncer mamário, 
sendo assim há  necessidade de realizar práticas educativas 
com a finalidade de promover saúde e ter a participação das 
mulherespara que se possa alcançar melhorias em suas 
condições de vida. O presente artigo trata-se de um relato de 
experiência vivido no projeto de extensão universitário intitulado 
“Câncer de mama: cuidados e prevenção” que consistiu na 
orientação de mulheres na faixa etária de risco, onde as  ações 
de educação foram realizadas de forma interativa e por meio de 
metodologia ativa, com troca de conhecimentos, materiais 
demonstrativos e distribuição de panfletos, objetivando orientar 
as mulheres sobre as formas de prevenção, principais fatores 
de risco e a necessidade de realizar a mamografia. Percebeu-
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se que o foco na educação em saúde é baixo, devido ao pouco 
conhecimento que as mulheres abordadas apresentaram em 
relação a patologia, sendo de grande valia as ações de 
educação realizadas. 
Palavras-chave:Educação em saúde. Câncer de mama. 
Prevenção. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é um dos principais problemas de 

saúde pública da mulher, por sua elevada incidência e altas 

taxas de mortalidade, principalmente empaíses 

subdesenvolvidos (CINTRA, 2012). 

Trata-se de uma afecção causada pela multiplicação 

anormal e desordenada das células mamárias representando o 

segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil, ficando atrás 

apenas do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama 

é o de maior incidência entre as mulheres, tornando-se a 

primeira causa de morte por neoplasia no Brasil e no mundo 

(TORRE et al., 2017). 

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são 

diagnosticados 59.700 novos casos por ano, com um risco 

estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres e 14.206 óbitos 

no ano de 2013 (BRASIL, 2018). Se descoberto em fase inicial, 

através de exames preventivos, apresenta alto índice de cura 

chegando até 90%. 

O aumento da incidência dessa patologia está associado 

ao estilo de vida atual e aos hábitos reprodutivos das mulheres 

contemporâneas, dos quais aumentam os fatores de risco da 

doença, tais como: ausência ou tardia da maternidade, 

realização de intervenção e terapia hormonal e maus hábitos 

como: sedentarismo, má alimentação, obesidade, tabagismo, 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: RELATO DE 

EXPERIÊNCA 

267 
 

consumo de álcool em excesso e o histórico familiar, porém a 

idade é considerada o principal fator de risco para o diagnóstico 

do câncer de mama, no qual a faixa etária de incidência é mais 

frequente em mulheres acima dos 50 anos, cerca de 4 a cada 

5 casos ocorrem após essa idade (INCA). Além disso, temos os 

fatores hereditários que não podem ficar de fora, sendo BRCA1 

e BRCA2 os genes tumorais causadores do câncer de mama 

genético, eles são responsáveis por proteger o corpo do 

aparecimento de canceres, através da reparação de moléculas 

de DNA danificadas. Quando um desses genes sofre mutação, 

o corpo fica mais susceptível ao aparecimento de tumores 

malignos (PINHEIRO, 2019). Mulheres com mutações no 

BRCA1 e BRCA2 possui um risco de 85% de desenvolver 

câncer de mama antes dos 70 anos de idade (ESTEVES, 2009). 

É importante mencionar que cerca de um terço da população 

acometida anualmente poderia ter retardado e até mesmo 

prevenido o surgimento dessa neoplasia por meio do controle 

dos fatores de risco e utilizando métodos de diagnóstico 

precoce e exames preventivos (BUSHATSKY, 2015).Para isso 

temos o autoexame das mamas e a mamografia. 

O autoexame das mamas, utilizado para diagnóstico 

precoce, é a inspeção visual e palpação sistemáticas do tecido 

de cada mama pela própria mulher, deve ser realizado 

mensalmente a partir do sétimo dia pós menstruação, caso a 

mulher esteja na menopausa, pode escolher um dia em cada 

mês para realizar o toque mamário (SANTANA, 2015). 

 A sua prática é recomendada desde 1930 e faz parte 

das políticas de saúde pública, ele permite que a mulher 

conheça sua mama e participe do controle de sua saúde, 

aumentando as chances de detecção precoce e um prognóstico 

mais favorável (SANTANA, 2015). 
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Já foi esclarecido que o autoexame das mamas não é um 

método preventivo, mas uma tentativa de detecção para que se 

possa obter o controle da evolução da doença e aumentar a 

sobrevida da mulher, além de diminuir os agravos no tratamento 

e na recuperação (BRASIL, 2019). Na figura 1 a seguir estão 

listados os principais sinais e sintomas a serem observados por 

meio do autoexame. 

 Os tumores são chamados genericamente de sarcomas 

e evoluem com um aumento progressivo do nódulo e 

disseminam-se principalmente por via hematogênica, podem 

ser originados primariamente do tecido mamário adiposo, 

fibroso ou vascular (BEZERRA et al., 2016). Mediante a isso a 

pesquisa desenvolvida pelo INCA demonstrou que as mulheres 

que praticam o autoexame das mamas tendem a ter 

diagnósticos dessessarcomas primários menores e com menor 

número de linfonodos axilares comprometidos, quando 

comparadas as que não realizam o procedimento. 

A mamografia, por sua vez, é considerada um 

procedimento preventivo e diagnóstico desse tipo de câncer, 

podendo identificar a patologia cerca de 2 anos antes de 

aparecer os primeiros sinais e sintomas (GERÓTICA, et al., 

2015). Quando o câncer de mama é detectado em fase inicial 

através da mamografia, aumenta a possibilidade de um 

tratamento menos agressivo e com taxas de sucesso 

satisfatória (INCA, 2019). 
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igura 1. Sinais e sintomas observados por meio do autoexame 
das mamas segundo o INCA, 2019. 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

O rastreamento deve ser ofertado quando não há sinais 

e sintomas do câncer para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 

dois anos, pois não há consenso sobre a realização do 

rastreamento mamográfico para as mulheres de 40 a 49 anos. 

Nessa faixa etária, a incidência do câncer de mama é menor do 

que entre 50 e 69 anos, mas a frequência de mamas densas e 

de tumores com crescimento rápido é maior (SILVA, 2014). 

Sendo assim, mulheres que não estão na faixa etária de risco 

•Geralmente indolor. 

•É a principal manifestação da doença, estando presente em 
90% dos casos. 

•Podem ocorrer não só nas mamas, mas também nas axilas e 
pescoço.

Nódulo

•Avermelhada.

•Retraída.

•Aspecto de casca de laranja.

Pele da mama

•Rececamento.

•Coceira.

•Irritação.

•Saída de líquido anormal.

•Não estarem assimetricos.

Mamilos
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devem se atentar para realização do autoexame das mamas 

mensalmente, devido à alta densidade mamária. 

A literatura aponta que prevenir o câncer consiste em 

reduzir ao mínimo ou eliminar a exposição aos agentes 

carcinogênicos, além de minimizar a suscetibilidade individual 

aos efeitos destes agentes. Para isso, a população deve ser 

informada sobre os comportamentos de risco, os sinais de 

alerta e a frequência da prevenção (OLIVEIRA, 2012). Nota-se 

a importância do desenvolvimento de práticas educativas que 

abordem a prevenção do câncer de mama, diagnóstico precoce 

e a promoção da saúde, evitando o aparecimento da doença 

por meio da intervenção no meio ambiente e em seus fatores 

de risco. Sendo assim, é de extrema relevância o papel 

realizado pelo profissional de saúde no desenvolvimento de 

práticas educativas. 

As ações de prevenção ajudam a minimizar o custo de 

cuidado com saúde, além de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas (ROGRIGUES, 2015). 

Assim, a promoção da saúde tem como elemento a 

educação em saúde. Quando realizada de modo efetivo, 

proporciona o empoderamento da população, a disseminação 

do conhecimento e visa a participação da sociedade de forma 

que venha alcançar a melhoria de suas condições de saúde 

pela estimulação do diálogo, da reflexão, da ação partilhada e 

do questionamento se fazendo necessária para prevenir e 

retardar a presença de processos patológicos, o que o torna 

fundamental para proporcionar qualidade de vida a pessoa. 

Nesse contexto vê-se a necessidade de os profissionais 

de saúde realizarem o processo educativo dos 

indivíduos,estimulando o autocuidado, com finalidade de torná-
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los independentes no processo de cuidar de si e da importância 

da prevenção e controle do câncer de mama. 

O presente estudo teve como objetivo relatar a 

experiência das ações de educação em saúde realizadas por 

meio do Projeto de extensão universitária de caráter 

interdisciplinar, realizada no município de Natal/RN por alunos 

da Universidade Potiguar – UnP de janeiro a julho de 2019. 

Consistiu na orientação da população feminina sobre adotar 

hábitos de vida saudáveis, sensibilizar sobre a realização do 

autoexame das mamas e identificar os principais sinais e 

sintomas da patologia. A necessidade e o período ideal para 

iniciar o exame de prevenção, mamografia, principalmente 

frente as que nunca realizaram qualquer tipo de prevenção. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência do projeto de 

extensão universitária de caráter interdisciplinar intitulado 

“Câncer de mama: cuidados e prevenção”, realizado no 

município de Natal-RN, desenvolvido por docentes do curso 

tecnólogo de radiologia e acadêmicos de Biomedicina, 

Radiologia e Enfermagem da Universidade Potiguar – UnP no 

primeiro semestre de 2019, totalizando 5 docentes e 19 

discentes. 

Para elaboração da atividade educativa foi realizada uma 

reunião com todos os envolvidos no projeto, para discutir sobre 

as formas de prevenção e diagnóstico do câncer mamário, 

tendo como referência principal o site do INCA para elaboração 

das ações sendo desenvolvida por meio de metodologia ativa 

em que os estudantes interagiam com as mulheres por meio da 

exposição de materiais demonstrativos (mamas com patologia), 
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panfletos e conversas, troca de conhecimentos e experiências, 

colocando em prática a teoria de Paulo Freire em que 

professores e alunos ensinam e aprendem juntos, engajado 

num diálogo permanente. 

Desenvolveram-se cinco (5) ações por meio do projeto, 

porém destas apresenta-se a evidência de apenas três (3) 

nesse capítulo, que foram de maior relevância. Dessas 3 ações 

realizadas, a primeira ocorreu no dia 11 de maio na Clínica 

Integrada da Saúde (CIS) na UnP com a participação de 40 

mulheres. A segunda foi realizada nos dias 30 e 31 de maio em 

uma praia do Sul de Natal/RN com tema Saúde na Praia e 

participação de 25 mulheres . A terceira ocorreu   no dia 19 de 

junho em uma empresa privada de Natal/RN com a participação 

de 18 mulheres.  Priorizou-se o público feminino na faixa etária 

a partir dos 50 anos, considerando que é a idade com fator de 

risco elevado, entretanto houve participação de mulheres mais 

jovens. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na execução do presente projeto as ações educativas 

de maior relevância foram realizadas na Clinica Integrada da 

Saúde (CIS) na UnP durante o Wokshop da saúde, praia do Sul 

de Natal/RN com tema saúde na praia e em uma empresa 

privada na mesma cidade. As ações foram expostas em ordem 

cronológica, descritas abaixo. 
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1. Clínica Integrada da Saúde (CIS) na UnP – Workshop da 

saúde, uma ação em parceria com o grupo reviver. 

 

O Workshop da saúde em parceria com o grupo reviver, 

que ocorreu no CIS no dia 11 de maio de 2019, teve como 

objetivo atender a população de maneira geral, oferecendo 

procedimentos gratuitos como Papanicolau, testes glicêmicos, 

mamografia, consulta com fonoaudiologia, dentista e 

fisioterapeuta. Com exceção da mamografia, as pessoas 

aguardavam atendimento na recepção do SIS. 

O grupo reviver foi criado em 2012 na cidade de 

Natal/RN, sendo fundado por mulheres natalenses que 

enfrentam o câncer de mama ou que passam por tratamento. O 

objetivo do grupo é atender mulheres com poucos recursos 

financeiros, que não tenham acesso a plano de saúde e pouco 

conhecimento em relação a doença (REVIVER, 2017). Durante 

o workshop o grupo forneceu o mamógrafo móvel, onde foram 

disponibilizadas 40 senhas para mulheres realizarem a 

mamografia, das quais aguardavam atendimento ao lado do 

mamógrafo, que ficava estacionado na porta de entrada do SIS. 

A primeira abordagem de educação em saúde pelo 

respectivo projeto de extensão, aconteceu com as mulheres 

que aguardavam realizar a mamografia, com idades entre 40 a 

80 anos. Foi posta uma mesa com simuladores de mamas, das 

quais apresentam os principais sinais e sintomas da patologia. 

A abordagem sobre a temática consistiu em uma 

sondagem, sobre o que entendiam do câncer mamário, através 

dos seguintes questionamentos: o que vocês sabem sobre 

câncer de mama? Quais os fatores de risco? As formas de 

prevenção? Realizam o autoexame das mamas? De que forma 

realiza? 
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Como resposta dos questionamentos, observou-se um 

conhecimento superficial por parte delas, das quais relataram 

entender que o câncer de mama seria “um tumor”, os fatores de 

risco não tinham certeza quais eram e quanto ao autoexame 

das mamas, boa parte delas realizavam, porém apresentavam 

dúvidas sobre o assunto, já como forma de prevenção 

apontaram a mamografia.  

Com base nas respostas foi-lhes explicado o que é o 

câncer de mama de forma dinâmica, abordando os principais 

fatores de risco a que devem se atentar e os achados mais 

comuns na mama através do autoexame mamário.   

Levando em consideração que elas já sabiam da 

importância de realizar a mamografia, foi lhes dito como ocorre 

a detecção do câncer através do procedimento. 

O autoexame mamário foi explicado de maneira 

didática, onde um dos alunos vestia uma mama simbólica e uma 

outra pessoa narrava o passo a passo e este ia seguindo aos 

comandos, conforme pode ser verificado na figura 2. 

Logo após as orientações do autoexame, os simuladores 

de mamas com os principais sinais e sintomas da patologia 

foram disponibilizados para as mulheres realizarem o toque e 

verificarem os principais achados na mama por meio do 

procedimento.  
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Figura 2. Passo a passo do autoexame mamário. 

 
FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Conforme a Tabela 1, alguns fatores de risco foram 

relatados ou verificados durante a ação, chamando mais 

atenção dos discente as mulheres com fator 

genético/hereditário que foram casos de câncer na família em 

pacientes de primeiro grau, pois este se associado a  alteração 

genética nos genes BRCA1 e BRCA2 ou história familiar de 

câncer de ovário torna essas mulheres com fator de risco 

elevado para desenvolver câncer de mama (INCA, 2019). Com 

isso, foram realizadas as orientações as mulheres presentes, 

sobre realizar a mamografia no período correto, a cada dois 

anos, e o autoexame, sendo de grande valia as orientações. 

 

De frente ao espelho observe suas 
mamas e compare-as.

Leve uma mão até a cabeça e com a 
oposta examine a mama do braço 
levantado.

Realize movimentos firmes e 
circulares na mama com a polpa 
digital, para detectar possíveis 
alterações.

Por último, pressione os mamilos e 
verifique se sai alguma secreção.
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Tabela 1. Fatores de riscos observados e relatados 

Fatores ambientais 
e comportamentais 

Fatores da 
história 
reprodutiva e 
hormonal 

Fatores 
genético e 
hereditários 

Sobrepeso após 
menopausa 

Uso de 
contraceptivos 
hormonais por 
longo período 

Casos de câncer 
na família em 
pacientes de 
primeiro grau 

 
Sedentarismo 

 
--- 

 
--- 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

A ação obteve resultado positivo para as ouvintes, das 

quais permaneceram atentas até o final das explicações. 

Algumas relataram surpresa, por não conhecer todos os sinais 

e sintomas e afirmaram que foi esclarecido muitas dúvidas que 

possuíam.Outras contribuíram de forma significativa, relatando 

casos que aconteceram na família e de como foi lidar com a 

situação, ajudando no processo de aprendizagem do aluno. No 

encerramento foram distribuídos panfletos de caráter 

informativo, onde continham tudo que lhes foi explicado e 

ilustrado como realizar o autoexame mamário. 

 

2. Saúde na Praia 

 

A ação foi realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2019 

em uma praia da zona sul de Natal-RN, com a finalidade de 

promover saúde e educação para a população presente. Foram 

abordadas mulheres de vários lugares do Brasil, que estavam 

visitando o estado e priorizou as que tinham idade a partir dos 
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50 anos. Houve participação de cerca de 25 mulheres em cada 

dia realizado. 

Inicialmente as mulheres foram abordadas nas 

barracas da praia com questionamentos sobre o que entendiam 

referente ao câncer de mama e seus principais fatores de risco? 

Mediante a isso foi-lhes explicado como o câncer é 

formado, fatores de risco, autoexame e mamografia (principal 

procedimento preventivo). Logo após foi entregue as mamas 

com patologias, para que elas realizassem o toque mamário e 

verificassem os achados mais comuns. Pedimos para as 

mulheres que se sentissem confortáveis, vestir um dos 

simuladores e demonstrar como realiza o autoexame, 

realizando as devidas correções para aquelas que o faziam 

incorretamente, sendo comum tal prática, pois a grande maioria 

não se atentava quanto a importância e execução correta do 

autoexame das mamas.  

No desenvolvimento da ação foram levantados 

questionamentos sobre a mamografia, seus benefícios e 

malefícios, as mulheres abordadas em idade de risco, todas 

afirmaram não saber como se detecta um câncer através do 

exame. A preocupação maior citada foi referente a radiação da 

qual estariam expostas durante o procedimento, temendo 

aumentar o risco para o câncer, porém foi lhes explicado que 

de acordo com o INCA a radiação do procedimento possui um 

discreto aumento de causar câncer. Já que a exposição ao Raio  

X durante o exame é bem pequena o método se torna seguro, 

sendo assim as mulheres não podem se sentir desestimuladas 

a realizar o procedimento, pois ele traz benefícios como: 

detectar o câncer no início, permitir um tratamento menos 

agressivo e diminuir a mortalidade por câncer de mama devido 

ao diagnóstico precoce. 
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Durante a explicação dos fatores de risco, observou-se 

grande surpresa, principalmente em relação ao excesso de 

peso, pois houve um relato de que se acreditava que a 

obesidade era apenas potencial de risco para diabetes e 

hipertensão e não para um câncer de mama. 

Na tabela 2 verifica-se os principais fatores de risco 

relatados e observados durante a ação; 

 

 

 

Tabela 2. Fatores de riscos observados e relatados 

Fatores ambientais 
e comportamentais 

Fatores da 
história 
reprodutiva e 
hormonal 

Fatores 
genético e 
hereditários 

Sobrepeso em idade 
fértil 

Uso de 
contraceptivos 
hormonais por 
longo período 

Casos de câncer 
de mama na 

família 

Sobrepeso pós 
menopausa 

Reposição 
hormonal, pós 

menopausa 

 
--- 

Sedentarismo Primeira gravidez 
após os 30 anos 

 
--- 

Má alimentação Não ter tido filhos  
--- 

Tabagismo Menarca antes 
dos 12 anos 

 
--- 
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Consumo de bebida 
alcoólica 

 
--- 

 
--- 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 

 

Diante dos fatores citados na Tabela 2 o que mais 

predominou foi o excesso de peso e a má alimentação nas 

mulheres abordadas. De acordo com o Ministério da saúde é 

possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver 

câncer de mama por meio da adoção de hábitos saudáveis, tais 

como a prática de atividade física, visto que esta regula os 

hormônios do corpo feminino e resulta em uma boa respiração 

celular, juntamente com a alimentaçãosaudável, principalmente 

aquela contendo antioxidantes, compostos que ajudam na 

prevenção do câncer e facilitam a manutenção do peso corporal 

adequado. É necessário também evitar o consumo de bebidas 

alcoólicas, pois o metabolismo hepático dessas substâncias 

geram resíduos que podem penetrar nas células de nosso 

corpo e ocasionar uma mutação. Um outro hábito é amamentar 

e evitar terapias de reposição hormonal, principalmente se 

houver histórico familiar de câncer de mama. 

Durante a ação houve grande participação feminina, 

que apresentaram diversas dúvidas sobre a temática, das quais 

foram todas esclarecidas. Diante disso e dos fatores de risco 

observados e relatados viu-se a importância das orientações 

realizadas que serviram como forma de sensibilização para as 

mulheres cuidarem da sua saúde e ganharem mais autonomia 

com seu corpo.  

Para encerrar foram distribuídos panfletos de caráter 

informativo e o feedback das ouvintes considerando a iniciativa 

de promover saúde de grande valia. 
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3. Ação em Uma Empresa 

 

A ação foi realizada em uma empresa privada em 

Natal/RN no dia 19 de junho de 2019, com participação de 18 

mulheres em dois turnos com faixa etária de 20 a 38 anos. Com 

o objetivo de orientar funcionárias sobre a importância da 

prevenção do câncer de mama. 

Inicialmente as funcionárias foram acolhidas em uma 

sala de reuniões da própria empresa, onde as cadeiras estavam 

postas de forma horizontal e em frente colocamos uma mesa 

com os simuladores mamários que continham patologias. Como 

as mulheres presentes não se encaixavam na idade de risco a 

mamografia foi abordada de maneira superficial, porém sem 

excluí-la, pois, o propósito de orienta-las estava no objetivo das 

mesmas praticarem e compartilharem o conhecimento no seu 

cotidiano.  

A abordagem inicial foi realizada através da explicação 

do que é o projeto e quais os objetivos. Foram orientadas sobre 

o que é e como surge o câncer mamário, os principais fatores 

de risco, autoexame e mamografia. 

Durante a explicação do autoexame os simuladores 

mamários foram distribuídos para as participantesverificarem os 

achados mais comuns. Foi relatado pela maioria a não 

execução do autoexame das mamas. Outras informaram que 

realizavam as vezes quando lembravam-se. Com base nas 

informações prestadas elas foram orientadas a realizar 

mensalmente o autoexame, pois permite conhecer o seu corpo, 

e apenas uma vez ao mês. 

Na Tabela 3, logo abaixo, observa-se alguns fatores de 

risco relatados e observados durante a ação, dentre eles o que 
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mais predominou foi  o uso de contraceptivos hormonais e o 

sedentarismo por falta de tempo de realizar atividade física.  

Ambos os fatores de risco obtiveram interesse das 

participantes de compreender por que esses fatores são 

considerados assim e de como manter uma vida saudável no 

mundo contemporâneo. 

 

Tabela 3. Fatores de riscos observados e relatados 

FONTE: Dados da pesquisa, 2019 
 

Como foram o público mais jovem das ações 

realizadas, houveram relatos de mamas muito densas e 

explicamos que a densidade mamária se dá devido ao número 

de filhos, peso e idade, ou seja, o aumento da densidade é mais 

comum em mulheres jovens e que no período da peri 

menopausa a densidade diminui e se for utilizado 

contraceptivos hormonais com finalidades terapêuticas na 

Fatores ambientais 

e comportamentais 

Fatores da 

história 

reprodutiva e 

hormonal 

Fatores 

genético e 

hereditários 

 

Sobrepeso 

Uso de 

contraceptivos 

hormonais por 

longo período 

 

--- 

 

Sedentarismo 

 

--- 

 

--- 

 

Má alimentação 

 

--- 

 

--- 
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menopausa por longo período  torna o nível hormonal feminino 

alto  impossibilitando o declínio que ocorre com o 

envelhecimento e resulta na não diminuição da densidade 

mamária (BELLINI et al., 2013).  

O aumento da densidade está associado ao aumento 

do tecido glandular e estromal fazendo com que o tecido 

gorduroso encontre-se em menores quantidades ocorrendo um 

aumento de risco para o câncer de mama, ou seja, mamas 

extremamente densas apresentam risco relativo maior em 

relação as lipossolúveis (BELLINI et al., 2013). Então, como 

relataram mamas densas por causa da idade e não ter tempo 

de ir a academia ou lugares de esporte enfatizamos a 

importância de realizar exercícios aeróbicos em casa, por 

proporcionar uma melhor respiração celular, evitando mutação 

das células e controle do nível hormonal corporal e a densidade 

mamária. 

As mulheres apresentaram diversas dúvidas sobre a 

temática e os alunos antes do encerramento se dividiram em 

pequenos grupos com elas, para facilitar o diálogo e a troca de 

conhecimentos, podendo assim desmistificar com mais atenção 

as dúvidas apresentadas.  

Uma delas foi em relação a mamografia ser indicada 

apenas para mulheres a partir dos 50 anos, então foi lhes 

explicado que de acordo com o INCA a mamografia não 

apresenta boa sensibilidade em mulheres jovens, por 

apresentarem mamas mais densas e um risco de diagnóstico 

incorreto, porém se o médico sentir a necessidade de investigar 

lesões suspeitas poderá solicitar o exame em qualquer idade. 

Para finalizar o momento de educação realizamos 

perguntas sobre a compreensão da temática por verificarmos 

muitas dúvidas que possuíam e todas apresentaram um 
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resultado positivo, sendo um momento de grande aprendizado. 

Distribuímos panfletos e as participantes agradeceram pelo 

momento de compartilhamento de informações. 
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CONCLUSÕES  

 

A educação em saúde é uma ferramenta de baixo custo 

e alto impacto social na prevenção de câncer de mama. Assim, 

as políticas nacionais de saúde necessitam de aprimoramento 

para melhorar a qualidade de vida da população feminina, tendo 

em vista que a educação em saúde é uma ferramenta que 

possibilita a participação ativa da sociedade, onde os torna 

protagonistas do processo saúde-doença.  

O serviço de saúde deve ter consciência do seu papel 

em esclarecer e empregar campanhas educativas que 

pudessem ser divulgadas na mídia, focando no tipo de câncer 

que mais compromete a saúde da mulher (OLIVEIRA et al., 

2012). Desse modo para que os índices da mortalidade por 

câncer de mama deixem de ser preocupantes se faz necessário 

a aprendizagem significativa, em que o conhecimento sobre a 

patologia seja apreendido, dando mais autonomia à mulher 

para cuidar de si e se prevenir do câncer mamário. 

É responsabilidade de todos os profissionais da área de 

saúde promover educação para a população, sendo necessário 

um conhecimento cientifico aprofundado sobre o assunto que 

se quer tratar. Com isso, esse projeto de extensão, utilizando 

os conceitos de interdisciplinaridade, encorajou as mulheres 

envolvidas a estabelecerem suas próprias metas de 

comportamentos de saúde, promovendo a sensibilização sobre 

a importância de prevenir os fatores de risco para o câncer de 

mama e da rotina de realizar o autoexame e mamografia, 

quando indicada.  

 Sendo assim essa atividade extensionista foi essencial 

para interação do aluno com a população, pois houve uma boa 

participação e compreensão das mulheres sobre o assunto, 
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aumento do conhecimento por parte dos alunos, onde ficou 

evidente o desenvolvimento da autonomia e diálogos mais 

críticos. Através do conhecimento prévio das mulheres em 

relação ao câncer de mama pode-se utilizar a metodologia ativa 

de forma adequada facilitando no aprendizado e contribuindo 

com a sensação de satisfação em poder ajudar na prevenção 

de uma doença que possui alto índice de óbitos 
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RESUMO: Objetivou-se educar em saúde acerca da obesidade 
como preditor de Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos. 
Utilizou-se metodologia ativa, do tipo aprendizagem baseada 
em problemas, com 167 idosos usuários do Terminal de 
Integração de ônibus de Campina Grande, Paraíba, no período 
de julho a agosto de 2019. Inicialmente, realizou-se abordagem 
ao passageiro do terminal e procedeu-se com a apresentação 
do projeto. Caso desejasse participar, direcionava-se o 
assistido ao acolhimento para conceder informações sociais. 
Em seguida, realizava-se aferição da PA, do peso, altura e 
circunferências de cintura e quadril. Estas informações foram 
repassadas ao idoso e, de acordo com a necessidade de cada 
um, procedia-se educação em saúde para melhor assisti-los. 
Efetuou-se 167 atendimentos, sendo 44,9% dos idosos 
estavam entre 71 a 80 anos, em sua maioria do sexo masculino 
(56,2%). 68,8% diziam apresentar HAS, sendo 38,9% 
sedentários. As medidas antropométricas retratavam que, de 
acordo com o RCQ, 76,64% apresentavam maior risco 
cardiovascular e, referente ao IMC, 57,40% apresentavam-se 
acima do peso. Dos assistidos, 65% possuíam alteração dos 
níveis pressóricos no momento da aferição, a maior alteração 
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entre 140-159/90-99 mmHg (26,30%). Os assistidos foram 
sensibilizados para melhor qualidade de vida. Evidencia-se, a 
importância das intervenções, agindo na causa dos problemas 
e educando esses indivíduos para o autocuidado, na 
perspectiva de reduzir patologias relacionadas a Obesidade e 
HAS. 
Palavras-chave:Educação em saúde. Obesidade. Hipertensão 
Arterial. Idosos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem passando por transição demográfica que 

abandonou uma população jovem e observou o aumento no 

contigente de pessoas com 60 anos ou mais. Esta afirmativa 

conduz a reflexão que, parte disto decorre nos avanços da 

medicina, que permitem as pessoas viverem mais devido ao 

tanto que já se conhece acerca das doenças e qualidade de 

vida atualmente (VASCONCELOS, 2012). 

Contudo, essa transição trouxe novos problemas de 

saúde que contestam os sistemas de saúde e previdência. 

Diante disso, torna-se essencial ação de prevenção em todos 

os estágios da vida, na perspectiva de solucionar os desafios 

atuais e futuros (KALACHE, 2008).  

Nesse sentido, o Brasil tem passado por intensas 

transformações no que diz respeito ao adoecimento, de modo 

que houve considerável redução das doenças transmissíveis e 

da mortalidade infantil de menores que 5 anos (WANG, 2016). 

Em contrapartida, tem-se o crescente número de mortalidade 

relacionado a doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer (SOUZA; 

FRANÇA; CAVALCANTE, 2017), exigindo do Estado, novas 

políticas públicas para abarcar a atual realidade das DCNTs, 
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bem como a capacitação dos profissionais para lidar com essas 

novas perspectivas. 

Por isso, torna-se essencial também estimular o 

envelhecimento ativo, visto que a inserção do idoso nas 

diversas atividades da sociedade poderá lhe proporcionar maior 

qualidade de vida e melhorias em seu estado de saúde 

(VELOSO, 2015). 

 Segundo a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (2010) a obesidade se define 

como o excesso de gordura corporal no indivíduo, estando 

diretamente vinculadas ao desenvolvimento de outras DCNTs 

como hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.  

A Agência Nacional De Saúde suplementar (2017) 

ressalva que o sobrepeso e a obesidade constituem o segundo 

fator de risco mais relevante para a carga global de doença e 

estão ligados ao desenvolvimento de outras DCNTs. Além 

disso, ainda destacam a obesidade como doença crônica e 

multifatorial que causa grande impacto na vida do indivíduo e 

necessidade de tratamento multidisciplinar e transdisciplinar. 

Dados epidemiológicos apontam que, no ano de 2017, o 

Brasil apresentava 1 de cada 5 adultos (18,9%) com obesidade, 

e mais da metade a população já estava com excesso de peso 

(54%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Dentre os índices antropométricos para determinar o 

risco cardiovascular se apresenta o Indíce de Massa Corporal 

(IMC) e a Relação Cintura-Quadril (RCQ) que, embora não 

sejam os mais precisos, possuem um custo benefício 

considerável por permitir atendimentos em ampla escala 

(CARVALHO, 2015). Ainda segundo este, outro fator de risco 

para desenvolvimento de cardiopatias está o sedentarismo. 

https://estudogeral.uc.pt/browse?type=author&authority=rp11220
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) conceitua-se 

como patologia multifatorial que tem por característica a 

elevação sustentada dos níveis pressóricos em ≥ 140 e/ou 90 

mmHg (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 Um fator importante no que diz respeito ao 

desenvolvimento de HAS é o envelhecimento. Neste processo 

ocorrem alterações morfológicas (como o enrijecimento das 

artérias), metabólicas e psicológicas que são consideráveis no 

processo de surgimento da HAS (CAETANO, 2008). 

 O envelhecimento populacional já se tornou 

realidade bem presente no Brasil, estimando-se que em 2070 a 

população de idosos seja cerca de 35% do total (IBGE, 2016). 

É essencial dá visibilidade a esse processo de 

envelhecimento populacional tão acelerado, já que ele traz 

consigo uma maior demanda aos serviços de saúde, visto que 

a população de idade maior está mais susceptível ao 

desenvolvimento de DCNTs e precisará recorrer a estes 

serviços. 

A prevalência de HAS autoreferida na Pesquisa Nacional 

de Saúde em 2013 retrata que a taxa de HAS foi de mais que 

50% em indivíduos a partir de 60 anos (ANDRADE, 2015). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como câncer, 

diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares matam, por 

ano, 41 milhões de pessoas, correspondendo a 71% das mortes 

em todo o mundo (OMS, 2018).  

Neste sentido, considerando a HAS como facilitadora no 

acometimento por essas DCNTs entende-se a necessidade de 

intervenções junto a população, principalmente de baixa 

escolaridade, visando educar e sensibilizar acerca dos fatores 
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de riscos relacionados ao estilo de vida que podem promover 

esse acometimento. 

Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(2016), a HAS acomete mais um bilhão de pessoas no mundo, 

sendo, em 2010, 18% das mortes decorridas do aumento dos 

níveis pressóricos. 

Outro fator relacionado a HAS é o sedentarismo, de 

modo que estudos apontam que as altas taxas de sedentarismo 

(77%) estão associadas ao acometimento por Hipertensão 

Arterial Sistêmica (CARVALHO, 2016). 

Dessa forma, objetivou-se promover a educação em 

saúde no que diz respeito a obesidade como preditor da 

Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As intervenções se realizaram utilizando metodologia 

ativa do tipo aprendizagem baseada em problemas no interior 

do Terminal de Integração de Ônibus em Campina Grande, na 

Paraíba. Foram assistidos 167 idosos, usuários do referido 

terminal no período de julho a agosto de 2019. 

As Metodologias ativas possibilitam proatividade, 

desenvolvendo, a partir das atividades ofertadas, tomar 

decisões e refletir acerca do resultado. Permite também o 

desenvolvimento da capacidade de buscar, avaliar as diversas 

situações, entender os diferentes pontos de vista, assumir 

riscos e aprender a partir do que foi descoberto, saindo da zona 

das atividades simples, para as complexas (MORÁN, 2015). 

As intervenções aconteceram nas terças e quartas do 

período já citado. Estas são realizadas por meio do projeto 

“Educação em Saúde: Doenças Crônicas Não Transmissíveis” 
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vinculado ao Programa de Extensão, Educação e Prevenção ao 

uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, compreendendo as 

atividades de extensão realizadas pelo Núcleo de Educação e 

Atenção em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba 

(NEAS/UEPB). O trabalho se desenvolveu com o auxílio de 

extensionistas de vários cursos da saúde, como enfermagem, 

farmácia e educação física. Tal atividade se apresenta de 

extrema importância tanto para graduandos, pois têm a 

oportunidade de viver uma experiência com equipe 

multidisciplinar, como para assistidos, que podem desfrutar de 

uma assistência de diversas ciências. 

Inicialmente, os idosos que estavam em circulação no 

terminal procuravam o serviço ou foram abordados pelos 

extensionistas do projeto que, apresentavam os serviços 

oferecidos e a finalidade dessas intervenções, considerando o 

grau de entendimento de cada um. Logo após, eram 

conduzidos ao acolhimento, em que lhes eram solicitadas 

algumas informações sociais como sexo, idade, profissão, se 

sedentário ou possui alguma DCNTs, como Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). 

Foram realizados então, a aferição dos níveis 

pressóricos e a mensuração do peso, altura e circunferências 

de cintura e quadril, para que a partir desses dados fosse 

possível realizar os cálculos do IMC e RCQ. Todos as 

informações foram anotadas na ficha padrão do NEAS e 

entregues aos assistidos, e aqueles que apresentassem graves 

alterações na PA ou nas medidas antropométricas e 

desejassem retornar as intervenções, foi ofertado um cartão de 

acompanhamento, em que poderiam ser anotados as novas 

informações à medida que os hábitos se modificassem, 
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permitindo avaliar a eficácia das intervenções, que em sua 

maioria, eram positivas. 

Para aferição dos níveis pressóricos, usou-se o 

estetoscópio e o esfigmomanômetro. Algumas instruções 

importantes também foram repassadas antes da aferição como 

o paciente fizesse silêncio durante o procedimento, mantendo 

o braço apoiado e à altura do coração, não mantendo nenhum 

membro sustentado ou cruzado no momento da aferição. É 

essencial também que paciente esteja sentado, com o manquito 

posicionado da forma correta, sendo importante repouso antes 

da aferição, bem como, o conhecimento pelo extensionista se o 

paciente ingeriu cafeína ou tabaco por até 30 minutos antes 

(POTTER, 2018). Já para mensuração do peso e da altura 

utilizou-se balança manual e para circunferências utilizou-se a 

fita métrica. 

Além disso, ressalta-se que a classificação utilizada para 

os níveis pressóricos atende a 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial que considera o primeiro grau de 

hipertensão o intervalo de 140-159/ 90-99 mmHg, tem-se ainda 

a Hipertensão grau II (160-179/100-109 mmHg) e a Hipertensão 

grau III (≤ 180/ ≤110 mmHg). Esta diretriz, ainda apresenta, os 

estágios de normotensão (≤ 120 / ≤ 80 mmHg) e de pré 

hipertensão que se configura por níveis de 121-139/81-89 

mmHg. Este último requer uma atenção diferenciada, já que 

possuem o risco maior de se tornarem hipertensos, muitas 
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vezes, pode ser revertido com mudanças no estilo de vida 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde (2017a), a relação 

cintura quadril se dá pela divisão da circunferência de cintura 

pela circunferência de quadril em centímetro. A partir disso, 

considera-se seguros os indivíduos com índice igual ou maior 

que 0,85 para mulheres e 0,90 para homens, ou seja, quanto 

maior o índice, maior o risco. 

É importante considerar que a classificação do IMC 

difere do convencional em idoso, considerando que < 22 Kg/m² 

é um baixo peso, de 22 a 27 Kg/m² entende-se como peso 

adequado e, por último, > 27 Kg/m² é classificado como 

sobrepeso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). 

No último momento, de acordo com o perfil clínico que cada 

idoso apresentou foi executado trabalho de educação em saúde 

de modo a orientar e sensibilizar o idoso para melhoria no seu 

estilo de vida, visando, por conseguinte, um melhor prognóstico 

e qualidade de vida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na presente intervenção foram assistidos 167 idosos 

usuários do Terminal de Integração de Ônibus de Campina 

Grande, na Paraíba. Após a apresentação do projeto, caso 

aceitasse os serviços ofertados, o idoso era encaminhado ao 

acolhimento para conhecimento do seu perfil social (Tabela 1) 

quanto ao sexo, idade, profissão, se sedentário e apresentasse 

alguma Doença Crônica Não Transmissível (DNCT), como 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) abordada nesse estudo. 
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Neste trabalho, considerou-se idosos a partir de 60 anos, 

em consonância com a Lei número 10.741 de 2003 (BRASIL, 

2003). Desse modo, a maioria dos assistidos se encontravam 

na faixa etária de 71 a 80 anos, compreendendo 44,9% do total, 

seguidos dos indivíduos de 60 a 70 anos, que em disparidade 

pequena com os anteriores, correspondem a 40,1% e, por 

último, os idosos com idade > 80 anos, sendo cerca de 15%. 

Em concomitância observa-se um estudo realizado no 

Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) em Teresina, 

PI, no qual 43,4% dos idosos encontravam-se na faixa etária de 

70 a 79 anos (FREIRE et al., 2015). Esses dados preocupam 

visto que, a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial aponta 

relação direta entre HAS e idade, estando relacionada ao 

aumento na expectativa de vida dos brasileiros (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

  

Tabela 1. Perfil social dos idosos assistidos no Terminal de 
Integração de Ônibus 

PERFIL n % 

Idade 

60 a 70 anos 

71 a 80 anos  

> 80 anos 

 

67 

75 

25 

 

40,1 

44,9 

14,9 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

73 

94 

 

43,7 

56,28 
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Profissão 

Aposentados 

Outros 

 

120 

47 

 

71,8  

28,1 

DCNTs 

HAS 

 

115 

 

68,8 

Sedentarismo 65 38,9 

Fonte: O autor, 2019 
 

Com relação ao sexo, observou-se o predomínio do sexo 

masculino nas intervenções, de modo que representam mais de 

50% do total.  

Em contraposição a este estudo, Oliveira (2015) relata a 

ausência desses indivíduos nos serviços de saúde devido a 

construção social da masculinidade e ao não reconhecimento 

do adoecimento, estando o autocuidado incorporado somente 

ao sexo feminino desde cedo. 

Além disso, já como esperado devido a faixa etária que 

se apresentavam, 71,8% dos idosos recebiam o benefício da 

aposentadoria. Estudo realizado nos Estados Unidos relatou o 

efeito deletério da aposentaria sobre a saúde dos indivíduos, 

dentre os indicadores estava o número de doenças crônicas 

(DAVE et al., 2008). Essa informação conduz a reflexão do 

impacto da aposentadoria na vida do idoso nem sempre ser 

positiva, pois muitas vezes não existe orientação para que as 

atividades diárias estejam focadas na sua saúde. Torna-se 

importante os idosos se manterem ativos para prevenir o 

acometimento por patologias como obesidade e HAS. 

O dado anterior ainda permite relacionar a aposentadoria 

ao sedentarismo. De modo positivo pôde ser observado que 
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apenas 38,9% dos idosos eram sedentários, permitindo 

perceber que o tempo livre dos idosos pode estar sendo bem 

utilizado. Segundo estudo que analisou 113 idosos hipertensos 

foi observado sedentarismo (64,6%) e obesidade (52,2%) na 

maioria deles (ANDRADE, 2014). Embora descartem a 

importância de realizar educação em saúde incentivando a 

continuidade da vida ativa na maioria dos indivíduos, bem como 

o estímulo daqueles que eram sedentários, de modo a prevenir 

o adoecimento.  

Por último, ao serem questionados acerca da presença 

de HAS, percebeu-se que 68,8% dos idosos são hipertensos. 

Em estudo populacional também na Paraíba, observou-se a 

prevalência da HAS em 803 idosos, e como resultado têm-se 

que 75,6% dos indivíduos apresentavam a patologia (DE 

MENEZES, 2016). Sendo esse diagnóstico, vinculados a 

diversos fatores como hábitos alimentares e estilo de vida, que 

desencadeiam a obesidade e, consequentemente, a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (NUNES, 2015). 

Com relação as medidas antropométricas (Gráfico 1), 

inicialmente, em relação ao RCQ (sexo feminino, o RCQ > 0,85 

já indica risco, já para masculino o RCQ < 0,9 indica 

segurança), foi observado que 76,64% dos indivíduos 

apresentavam-se em risco cardiovascular. De modo 

semelhante foi observado na Bahia, em que 84,4% dos idosos 

evidenciaram-se este risco (PINTO, 2015). Deste modo, 

percebe-se a necessidade de intervir junto a estes idosos, 

estimulando-os a serem ativos e desenvolverem hábitos de vida 

mais saudáveis para consequente redução dessas 

circunferências. Além da reversão dessa ameaça 

cardiovascular, pois muitas vezes os idosos conhecem o risco 
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e sabem como proceder, mas não estão sensibilizados para 

importância disso. 

Quando se observa o índice de idosos em risco, em 

sobreposição aos seguros, torna-se preocupante, visto que 

esses últimos eram apenas 23,30%. Desta forma, ressalta-se a 

necessidade das intervenções, para prevenir o surgimento 

dessas morbidades, bem como evitar o agravamento daqueles 

que já possuíam alguma patologia cardiovascular instalada. 

Segundo Almeida (2008), o Índice de Massa Corporal se 

apresenta como indicador de gordura generalizada, e a gordura 

localizada torna-se importante para determinar o risco do 

surgimento de patologias, que podem ser apontadas pelo RCQ. 

Ao confrontar o RCQ com o IMC, nota-se cerca de 20% 

de disparidade entre os dois índices visto que, no que diz 

respeito aos idosos com o RCQ elevado, 76,64% necessitam 

de maior atenção, já para o IMC apenas 57,50% apresentam-

se acima do peso, evidenciando a fragilidade do IMC.  

Além disso, destaca-se a superioridade de idosos acima 

do peso (57,40%), segundo o IMC, em relação aos que se 

apresentavam com o peso adequado, que eram apenas 

38,30%, reforçando as ações junto aos primeiros. 

Um estudo transversal realizado no Rio Grande do Sul, 

apontou que dentre os 485 idosos estudados, 59% deles 

apresentavam-se com sobrepeso/obesidade, dado que 

corrobora com o presente estudo (ROSA, 2016). 
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Gráfico 1. Dados antropométricos dos idosos assistidos no 

Terminal de Integração de Ônibus, Paraíba 

 
Fonte: o autor, 2019. 

 

Por último, ao realizar a aferição dos níveis pressóricos 

(Gráfico 2), pôde-se perceber que dos 167 idosos assistidos, 

apenas 34,70% apresentavam-se normotensos.  

Cabe ressaltar que, entre estes, estavam os idosos que 

já possuíam o diagnóstico de Hipertensão Arterial e estavam 

com a Pressão Arterial (PA) em níveis normais por fazerem uso 

da medicação corretamente, praticarem exercícios físicos, 

possuírem boas práticas alimentares e ingerirem bastante 

água, sendo essas algumas recomendações dadas aqueles 

indivíduos que se apresentavam com a PA alterada. 

 

Gráfico 2. Níveis pressóricos dos idosos em mmHg no 

momento das intervenções 
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Fonte: o autor, 2019 
 

Ainda pode ser apontado que 65% dos assistidos 

apresentavam alguma alteração nos níveis pressóricos no 

momento da aferição, sendo a maior porcentagem em 140-159/ 

90-99 mmHg (26,30%), que segundo a classificação utilizada 

neste estudo, corresponde a Hipertensão Grau I. 

Esses dados preocupam, visto que, segundo dados 

norte-americanos no ano de 2015 apontaram que a HA se 

manifestavam em 69% dos pacientes que apresentaram o 

primeiro episódio de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 77% de 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) e75% com Insuficiência 

Cardíaca (IC) (MOZAFFARIAN, 2015). Deste modo, por meio 

das intervenções torna-se possível prevenir os agravos que os 

níveis pressóricos elevados podem causar. 
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Além disso, dados brasileiros apontam que, em 2011, no 

Brasil, 30,4% das mortes causadas por DCNTs (68,3%) eram 

apenas por doenças cardiovasculares (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Cabe justificar que as intervenções eram realizadas em 

ambiente com presença de agentes estressores como barulho 

e ansiedade relacionada ao local de chegada e partida ao 

destino. 

Ademais, ao haver disparidades entre a pressão sistólica 

e pressão diastólica, considerando a classificação da 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial, para elaboração do Gráfico 

2, utilizou-se a que estivesse mais elevada. Ressaltando que 

não eram realizados diagnósticos durante as intervenções, já 

que estes demandam exames específicos, como Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e Monitorização 

Residencial da Pressão Arterial (MRPA) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Por fim, os idosos que estivessem com a Pressão Arterial 

em níveis elevados eram orientados a procurarem um 

cardiologista para melhor avaliação cardiovascular, além de 

outros profissionais (nutricionistas, educadores físicos, 

psicólogos) que os auxiliassem a contornar a patologia 

manifestada.  

Neste sentido, realizou-se trabalho de educação em 

saúde com recomendações que envolveram fatores de risco 

modificáveis como ingestão de sal e água, alimentação 

saudável, prática de atividades físicas e abandono do 

tabagismo e etilismo. 
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CONCLUSÕES 

Neste estudo foram identificados grande contingente de 

idosos do sexo masculino nas intervenções, contradizendo a 

literatura e trazendo uma nova ideia desses indivíduos em 

maior presença nos serviços de saúde, ressaltando a 

necessidade das intervenções em locais de grande circulação 

de pessoas, como Terminais de ônibus.  

Pôde também ser percebido a presença de idosos 

maiores que 70 anos nas intervenções em saúde, o que 

discorda da percepção do idoso inativo, visto que estavam em 

circulação pelo Terminal de Integração de ônibus e, muitas 

vezes, buscavam o serviço por demonstrarem maior 

preocupação com sua saúde, ao contrário dos idosos mais 

jovens (60 a 70 anos). 

Além disso, ainda pôde ser observado grande 

porcentagem (68,8%) de idosos que já apresentavam HAS 

diagnosticada no momento das intervenções, sendo ainda 

38,9% sedentários e 71,8% aposentados, destacando a 

importância destas com o objetivo de educar essa população. 

Evitando assim, agravamentos maiores em sua saúde, de modo 

a estarem cada vez mais ativos e compreendendo suas 

limitações, desenvolvendo atividades e hábitos importantes 

para prevenção de doenças. 

Os dados antropométricos ressaltam, novamente, a 

vulnerabilidade do IMC na determinação da ameaça 

cardiovascular, principalmente em relação ao RCQ, que se 

torna soberano para isto por evidenciar a gordura localizada. 

Além de que, 76,64% dos idosos apresentaram risco alto de 

desenvolver ou agravar doenças relacionadas ao aparelho 

circulatório, sendo quase 20% a mais do evidenciado pelo IMC. 
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Ademais, os níveis pressóricos revelaram que 65% dos 

idosos apresentavam algum nível de alteração na PA, 

novamente ressaltando a importância da intervenção em saúde 

realizada nesse ambiente, de modo a intervir na causa dos 

problemas e educar esses indivíduos para o autocuidado. 

Observa-se a perspectiva de reduzir, a curto e longo prazo, as 

patologias relacionadas a Obesidade e Hipertensão Arterial 

Sistêmica, causadoras porcentagens altíssimas de mortes no 

Brasil e no mundo, podendo, muitas vezes, serem evitadas com 

mudanças no estilo de vida. 
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RESUMO: Objetivou-se educar em saúde acerca da obesidade 
como preditor de Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos. 
Utilizou-se metodologia ativa, do tipo aprendizagem baseada 
em problemas, com 167 idosos usuários do Terminal de 
Integração de ônibus de Campina Grande, Paraíba, no período 
de julho a agosto de 2019. Inicialmente, realizou-se abordagem 
ao passageiro do terminal e procedeu-se com a apresentação 
do projeto. Caso desejasse participar, direcionava-se o 
assistido ao acolhimento para conceder informações sociais. 
Em seguida, realizava-se aferição da PA, do peso, altura e 
circunferências de cintura e quadril. Estas informações foram 
repassadas ao idoso e, de acordo com a necessidade de cada 
um, procedia-se educação em saúde para melhor assisti-los. 
Efetuou-se 167 atendimentos, sendo 44,9% dos idosos 
estavam entre 71 a 80 anos, em sua maioria do sexo masculino 
(56,2%). 68,8% diziam apresentar HAS, sendo 38,9% 
sedentários. As medidas antropométricas retratavam que, de 
acordo com o RCQ, 76,64% apresentavam maior risco 
cardiovascular e, referente ao IMC, 57,40% apresentavam-se 
acima do peso. Dos assistidos, 65% possuíam alteração dos 
níveis pressóricos no momento da aferição, a maior alteração 
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entre 140-159/90-99 mmHg (26,30%). Os assistidos foram 
sensibilizados para melhor qualidade de vida. Evidencia-se, a 
importância das intervenções, agindo na causa dos problemas 
e educando esses indivíduos para o autocuidado, na 
perspectiva de reduzir patologias relacionadas a Obesidade e 
HAS. 
Palavras-chave:Educação em saúde. Obesidade. Hipertensão 
Arterial. Idosos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem passando por transição demográfica que 

abandonou uma população jovem e observou o aumento no 

contigente de pessoas com 60 anos ou mais. Esta afirmativa 

conduz a reflexão que, parte disto decorre nos avanços da 

medicina, que permitem as pessoas viverem mais devido ao 

tanto que já se conhece acerca das doenças e qualidade de 

vida atualmente (VASCONCELOS, 2012). 

Contudo, essa transição trouxe novos problemas de 

saúde que contestam os sistemas de saúde e previdência. 

Diante disso, torna-se essencial ação de prevenção em todos 

os estágios da vida, na perspectiva de solucionar os desafios 

atuais e futuros (KALACHE, 2008).  

Nesse sentido, o Brasil tem passado por intensas 

transformações no que diz respeito ao adoecimento, de modo 

que houve considerável redução das doenças transmissíveis e 

da mortalidade infantil de menores que 5 anos (WANG, 2016). 

Em contrapartida, tem-se o crescente número de mortalidade 

relacionado a doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer (SOUZA; 

FRANÇA; CAVALCANTE, 2017), exigindo do Estado, novas 

políticas públicas para abarcar a atual realidade das DCNTs, 
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bem como a capacitação dos profissionais para lidar com essas 

novas perspectivas. 

Por isso, torna-se essencial também estimular o 

envelhecimento ativo, visto que a inserção do idoso nas 

diversas atividades da sociedade poderá lhe proporcionar maior 

qualidade de vida e melhorias em seu estado de saúde 

(VELOSO, 2015). 

 Segundo a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (2010) a obesidade se define 

como o excesso de gordura corporal no indivíduo, estando 

diretamente vinculadas ao desenvolvimento de outras DCNTs 

como hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.  

A Agência Nacional De Saúde suplementar (2017) 

ressalva que o sobrepeso e a obesidade constituem o segundo 

fator de risco mais relevante para a carga global de doença e 

estão ligados ao desenvolvimento de outras DCNTs. Além 

disso, ainda destacam a obesidade como doença crônica e 

multifatorial que causa grande impacto na vida do indivíduo e 

necessidade de tratamento multidisciplinar e transdisciplinar. 

Dados epidemiológicos apontam que, no ano de 2017, o 

Brasil apresentava 1 de cada 5 adultos (18,9%) com obesidade, 

e mais da metade a população já estava com excesso de peso 

(54%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Dentre os índices antropométricos para determinar o 

risco cardiovascular se apresenta o Indíce de Massa Corporal 

(IMC) e a Relação Cintura-Quadril (RCQ) que, embora não 

sejam os mais precisos, possuem um custo benefício 

considerável por permitir atendimentos em ampla escala 

(CARVALHO, 2015). Ainda segundo este, outro fator de risco 

para desenvolvimento de cardiopatias está o sedentarismo. 

https://estudogeral.uc.pt/browse?type=author&authority=rp11220
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A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) conceitua-se 

como patologia multifatorial que tem por característica a 

elevação sustentada dos níveis pressóricos em ≥ 140 e/ou 90 

mmHg (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

 Um fator importante no que diz respeito ao 

desenvolvimento de HAS é o envelhecimento. Neste processo 

ocorrem alterações morfológicas (como o enrijecimento das 

artérias), metabólicas e psicológicas que são consideráveis no 

processo de surgimento da HAS (CAETANO, 2008). 

 O envelhecimento populacional já se tornou 

realidade bem presente no Brasil, estimando-se que em 2070 a 

população de idosos seja cerca de 35% do total (IBGE, 2016). 

É essencial dá visibilidade a esse processo de 

envelhecimento populacional tão acelerado, já que ele traz 

consigo uma maior demanda aos serviços de saúde, visto que 

a população de idade maior está mais susceptível ao 

desenvolvimento de DCNTs e precisará recorrer a estes 

serviços. 

A prevalência de HAS autoreferida na Pesquisa Nacional 

de Saúde em 2013 retrata que a taxa de HAS foi de mais que 

50% em indivíduos a partir de 60 anos (ANDRADE, 2015). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como câncer, 

diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares matam, por 

ano, 41 milhões de pessoas, correspondendo a 71% das mortes 

em todo o mundo (OMS, 2018).  

Neste sentido, considerando a HAS como facilitadora no 

acometimento por essas DCNTs entende-se a necessidade de 

intervenções junto a população, principalmente de baixa 

escolaridade, visando educar e sensibilizar acerca dos fatores 
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de riscos relacionados ao estilo de vida que podem promover 

esse acometimento. 

Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(2016), a HAS acomete mais um bilhão de pessoas no mundo, 

sendo, em 2010, 18% das mortes decorridas do aumento dos 

níveis pressóricos. 

Outro fator relacionado a HAS é o sedentarismo, de 

modo que estudos apontam que as altas taxas de sedentarismo 

(77%) estão associadas ao acometimento por Hipertensão 

Arterial Sistêmica (CARVALHO, 2016). 

Dessa forma, objetivou-se promover a educação em 

saúde no que diz respeito a obesidade como preditor da 

Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As intervenções se realizaram utilizando metodologia 

ativa do tipo aprendizagem baseada em problemas no interior 

do Terminal de Integração de Ônibus em Campina Grande, na 

Paraíba. Foram assistidos 167 idosos, usuários do referido 

terminal no período de julho a agosto de 2019. 

As Metodologias ativas possibilitam proatividade, 

desenvolvendo, a partir das atividades ofertadas, tomar 

decisões e refletir acerca do resultado. Permite também o 

desenvolvimento da capacidade de buscar, avaliar as diversas 

situações, entender os diferentes pontos de vista, assumir 

riscos e aprender a partir do que foi descoberto, saindo da zona 

das atividades simples, para as complexas (MORÁN, 2015). 

As intervenções aconteceram nas terças e quartas do 

período já citado. Estas são realizadas por meio do projeto 

“Educação em Saúde: Doenças Crônicas Não Transmissíveis” 
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vinculado ao Programa de Extensão, Educação e Prevenção ao 

uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, compreendendo as 

atividades de extensão realizadas pelo Núcleo de Educação e 

Atenção em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba 

(NEAS/UEPB). O trabalho se desenvolveu com o auxílio de 

extensionistas de vários cursos da saúde, como enfermagem, 

farmácia e educação física. Tal atividade se apresenta de 

extrema importância tanto para graduandos, pois têm a 

oportunidade de viver uma experiência com equipe 

multidisciplinar, como para assistidos, que podem desfrutar de 

uma assistência de diversas ciências. 

Inicialmente, os idosos que estavam em circulação no 

terminal procuravam o serviço ou foram abordados pelos 

extensionistas do projeto que, apresentavam os serviços 

oferecidos e a finalidade dessas intervenções, considerando o 

grau de entendimento de cada um. Logo após, eram 

conduzidos ao acolhimento, em que lhes eram solicitadas 

algumas informações sociais como sexo, idade, profissão, se 

sedentário ou possui alguma DCNTs, como Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). 

Foram realizados então, a aferição dos níveis 

pressóricos e a mensuração do peso, altura e circunferências 

de cintura e quadril, para que a partir desses dados fosse 

possível realizar os cálculos do IMC e RCQ. Todos as 

informações foram anotadas na ficha padrão do NEAS e 

entregues aos assistidos, e aqueles que apresentassem graves 

alterações na PA ou nas medidas antropométricas e 

desejassem retornar as intervenções, foi ofertado um cartão de 

acompanhamento, em que poderiam ser anotados as novas 

informações à medida que os hábitos se modificassem, 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE: OBESIDADE COMO PREDITOR DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA EM IDOSOS 

311 
 

permitindo avaliar a eficácia das intervenções, que em sua 

maioria, eram positivas. 

Para aferição dos níveis pressóricos, usou-se o 

estetoscópio e o esfigmomanômetro. Algumas instruções 

importantes também foram repassadas antes da aferição como 

o paciente fizesse silêncio durante o procedimento, mantendo 

o braço apoiado e à altura do coração, não mantendo nenhum 

membro sustentado ou cruzado no momento da aferição. É 

essencial também que paciente esteja sentado, com o manquito 

posicionado da forma correta, sendo importante repouso antes 

da aferição, bem como, o conhecimento pelo extensionista se o 

paciente ingeriu cafeína ou tabaco por até 30 minutos antes 

(POTTER, 2018). Já para mensuração do peso e da altura 

utilizou-se balança manual e para circunferências utilizou-se a 

fita métrica. 

Além disso, ressalta-se que a classificação utilizada para 

os níveis pressóricos atende a 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial que considera o primeiro grau de 

hipertensão o intervalo de 140-159/ 90-99 mmHg, tem-se ainda 

a Hipertensão grau II (160-179/100-109 mmHg) e a Hipertensão 

grau III (≤ 180/ ≤110 mmHg). Esta diretriz, ainda apresenta, os 

estágios de normotensão (≤ 120 / ≤ 80 mmHg) e de pré 

hipertensão que se configura por níveis de 121-139/81-89 

mmHg. Este último requer uma atenção diferenciada, já que 

possuem o risco maior de se tornarem hipertensos, muitas 
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vezes, pode ser revertido com mudanças no estilo de vida 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde (2017a), a relação 

cintura quadril se dá pela divisão da circunferência de cintura 

pela circunferência de quadril em centímetro. A partir disso, 

considera-se seguros os indivíduos com índice igual ou maior 

que 0,85 para mulheres e 0,90 para homens, ou seja, quanto 

maior o índice, maior o risco. 

É importante considerar que a classificação do IMC 

difere do convencional em idoso, considerando que < 22 Kg/m² 

é um baixo peso, de 22 a 27 Kg/m² entende-se como peso 

adequado e, por último, > 27 Kg/m² é classificado como 

sobrepeso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b). 

No último momento, de acordo com o perfil clínico que cada 

idoso apresentou foi executado trabalho de educação em saúde 

de modo a orientar e sensibilizar o idoso para melhoria no seu 

estilo de vida, visando, por conseguinte, um melhor prognóstico 

e qualidade de vida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na presente intervenção foram assistidos 167 idosos 

usuários do Terminal de Integração de Ônibus de Campina 

Grande, na Paraíba. Após a apresentação do projeto, caso 

aceitasse os serviços ofertados, o idoso era encaminhado ao 

acolhimento para conhecimento do seu perfil social (Tabela 1) 

quanto ao sexo, idade, profissão, se sedentário e apresentasse 

alguma Doença Crônica Não Transmissível (DNCT), como 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) abordada nesse estudo. 
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Neste trabalho, considerou-se idosos a partir de 60 anos, 

em consonância com a Lei número 10.741 de 2003 (BRASIL, 

2003). Desse modo, a maioria dos assistidos se encontravam 

na faixa etária de 71 a 80 anos, compreendendo 44,9% do total, 

seguidos dos indivíduos de 60 a 70 anos, que em disparidade 

pequena com os anteriores, correspondem a 40,1% e, por 

último, os idosos com idade > 80 anos, sendo cerca de 15%. 

Em concomitância observa-se um estudo realizado no 

Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) em Teresina, 

PI, no qual 43,4% dos idosos encontravam-se na faixa etária de 

70 a 79 anos (FREIRE et al., 2015). Esses dados preocupam 

visto que, a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial aponta 

relação direta entre HAS e idade, estando relacionada ao 

aumento na expectativa de vida dos brasileiros (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

  

Tabela 1. Perfil social dos idosos assistidos no Terminal de 
Integração de Ônibus 

PERFIL n % 

Idade 

60 a 70 anos 

71 a 80 anos  

> 80 anos 

 

67 

75 

25 

 

40,1 

44,9 

14,9 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

73 

94 

 

43,7 

56,28 
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Profissão 

Aposentados 

Outros 

 

120 

47 

 

71,8  

28,1 

DCNTs 

HAS 

 

115 

 

68,8 

Sedentarismo 65 38,9 

Fonte: O autor, 2019 
 

Com relação ao sexo, observou-se o predomínio do sexo 

masculino nas intervenções, de modo que representam mais de 

50% do total.  

Em contraposição a este estudo, Oliveira (2015) relata a 

ausência desses indivíduos nos serviços de saúde devido a 

construção social da masculinidade e ao não reconhecimento 

do adoecimento, estando o autocuidado incorporado somente 

ao sexo feminino desde cedo. 

Além disso, já como esperado devido a faixa etária que 

se apresentavam, 71,8% dos idosos recebiam o benefício da 

aposentadoria. Estudo realizado nos Estados Unidos relatou o 

efeito deletério da aposentaria sobre a saúde dos indivíduos, 

dentre os indicadores estava o número de doenças crônicas 

(DAVE et al., 2008). Essa informação conduz a reflexão do 

impacto da aposentadoria na vida do idoso nem sempre ser 

positiva, pois muitas vezes não existe orientação para que as 

atividades diárias estejam focadas na sua saúde. Torna-se 

importante os idosos se manterem ativos para prevenir o 

acometimento por patologias como obesidade e HAS. 

O dado anterior ainda permite relacionar a aposentadoria 

ao sedentarismo. De modo positivo pôde ser observado que 
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apenas 38,9% dos idosos eram sedentários, permitindo 

perceber que o tempo livre dos idosos pode estar sendo bem 

utilizado. Segundo estudo que analisou 113 idosos hipertensos 

foi observado sedentarismo (64,6%) e obesidade (52,2%) na 

maioria deles (ANDRADE, 2014). Embora descartem a 

importância de realizar educação em saúde incentivando a 

continuidade da vida ativa na maioria dos indivíduos, bem como 

o estímulo daqueles que eram sedentários, de modo a prevenir 

o adoecimento.  

Por último, ao serem questionados acerca da presença 

de HAS, percebeu-se que 68,8% dos idosos são hipertensos. 

Em estudo populacional também na Paraíba, observou-se a 

prevalência da HAS em 803 idosos, e como resultado têm-se 

que 75,6% dos indivíduos apresentavam a patologia (DE 

MENEZES, 2016). Sendo esse diagnóstico, vinculados a 

diversos fatores como hábitos alimentares e estilo de vida, que 

desencadeiam a obesidade e, consequentemente, a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (NUNES, 2015). 

Com relação as medidas antropométricas (Gráfico 1), 

inicialmente, em relação ao RCQ (sexo feminino, o RCQ > 0,85 

já indica risco, já para masculino o RCQ < 0,9 indica 

segurança), foi observado que 76,64% dos indivíduos 

apresentavam-se em risco cardiovascular. De modo 

semelhante foi observado na Bahia, em que 84,4% dos idosos 

evidenciaram-se este risco (PINTO, 2015). Deste modo, 

percebe-se a necessidade de intervir junto a estes idosos, 

estimulando-os a serem ativos e desenvolverem hábitos de vida 

mais saudáveis para consequente redução dessas 

circunferências. Além da reversão dessa ameaça 

cardiovascular, pois muitas vezes os idosos conhecem o risco 
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e sabem como proceder, mas não estão sensibilizados para 

importância disso. 

Quando se observa o índice de idosos em risco, em 

sobreposição aos seguros, torna-se preocupante, visto que 

esses últimos eram apenas 23,30%. Desta forma, ressalta-se a 

necessidade das intervenções, para prevenir o surgimento 

dessas morbidades, bem como evitar o agravamento daqueles 

que já possuíam alguma patologia cardiovascular instalada. 

Segundo Almeida (2008), o Índice de Massa Corporal se 

apresenta como indicador de gordura generalizada, e a gordura 

localizada torna-se importante para determinar o risco do 

surgimento de patologias, que podem ser apontadas pelo RCQ. 

Ao confrontar o RCQ com o IMC, nota-se cerca de 20% 

de disparidade entre os dois índices visto que, no que diz 

respeito aos idosos com o RCQ elevado, 76,64% necessitam 

de maior atenção, já para o IMC apenas 57,50% apresentam-

se acima do peso, evidenciando a fragilidade do IMC.  
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Gráfico 1. Dados antropométricos dos idosos assistidos no 

Terminal de Integração de Ônibus, Paraíba 

 
Fonte: o autor, 2019. 

 

Além disso, destaca-se a superioridade de idosos acima 

do peso (57,40%), segundo o IMC, em relação aos que se 

apresentavam com o peso adequado, que eram apenas 

38,30%, reforçando as ações junto aos primeiros. 

Um estudo transversal realizado no Rio Grande do Sul, 

apontou que dentre os 485 idosos estudados, 59% deles 

apresentavam-se com sobrepeso/obesidade, dado que 

corrobora com o presente estudo (ROSA, 2016). 

Por último, ao realizar a aferição dos níveis pressóricos 

(Gráfico 2), pôde-se perceber que dos 167 idosos assistidos, 

apenas 34,70% apresentavam-se normotensos.  

Cabe ressaltar que, entre estes, estavam os idosos que 

já possuíam o diagnóstico de Hipertensão Arterial e estavam 

com a Pressão Arterial (PA) em níveis normais por fazerem uso 
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da medicação corretamente, praticarem exercícios físicos, 

possuírem boas práticas alimentares e ingerirem bastante 

água, sendo essas algumas recomendações dadas aqueles 

indivíduos que se apresentavam com a PA alterada. 

 

Gráfico 2. Níveis pressóricos dos idosos em mmHg no 

momento das intervenções 

 
Fonte: o autor, 2019 
 

Ainda pode ser apontado que 65% dos assistidos 

apresentavam alguma alteração nos níveis pressóricos no 

momento da aferição, sendo a maior porcentagem em 140-159/ 

90-99 mmHg (26,30%), que segundo a classificação utilizada 

neste estudo, corresponde a Hipertensão Grau I. 

Esses dados preocupam, visto que, segundo dados 

norte-americanos no ano de 2015 apontaram que a HA se 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE: OBESIDADE COMO PREDITOR DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA EM IDOSOS 

319 
 

manifestavam em 69% dos pacientes que apresentaram o 

primeiro episódio de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 77% de 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) e75% com Insuficiência 

Cardíaca (IC) (MOZAFFARIAN, 2015). Deste modo, por meio 

das intervenções torna-se possível prevenir os agravos que os 

níveis pressóricos elevados podem causar. 

Além disso, dados brasileiros apontam que, em 2011, no 

Brasil, 30,4% das mortes causadas por DCNTs (68,3%) eram 

apenas por doenças cardiovasculares (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

Cabe justificar que as intervenções eram realizadas em 

ambiente com presença de agentes estressores como barulho 

e ansiedade relacionada ao local de chegada e partida ao 

destino. 

Ademais, ao haver disparidades entre a pressão sistólica 

e pressão diastólica, considerando a classificação da 7ª Diretriz 

Brasileira de Hipertensão Arterial, para elaboração do Gráfico 

2, utilizou-se a que estivesse mais elevada. Ressaltando que 

não eram realizados diagnósticos durante as intervenções, já 

que estes demandam exames específicos, como Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e Monitorização 

Residencial da Pressão Arterial (MRPA) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Por fim, os idosos que estivessem com a Pressão Arterial 

em níveis elevados eram orientados a procurarem um 

cardiologista para melhor avaliação cardiovascular, além de 

outros profissionais (nutricionistas, educadores físicos, 

psicólogos) que os auxiliassem a contornar a patologia 

manifestada.  

Neste sentido, realizou-se trabalho de educação em 

saúde com recomendações que envolveram fatores de risco 
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modificáveis como ingestão de sal e água, alimentação 

saudável, prática de atividades físicas e abandono do 

tabagismo e etilismo. 

 

CONCLUSÕES 

Neste estudo foram identificados grande contingente de 

idosos do sexo masculino nas intervenções, contradizendo a 

literatura e trazendo uma nova ideia desses indivíduos em 

maior presença nos serviços de saúde, ressaltando a 

necessidade das intervenções em locais de grande circulação 

de pessoas, como Terminais de ônibus.  

Pôde também ser percebido a presença de idosos 

maiores que 70 anos nas intervenções em saúde, o que 

discorda da percepção do idoso inativo, visto que estavam em 

circulação pelo Terminal de Integração de ônibus e, muitas 

vezes, buscavam o serviço por demonstrarem maior 

preocupação com sua saúde, ao contrário dos idosos mais 

jovens (60 a 70 anos). 

Além disso, ainda pôde ser observado grande 

porcentagem (68,8%) de idosos que já apresentavam HAS 

diagnosticada no momento das intervenções, sendo ainda 

38,9% sedentários e 71,8% aposentados, destacando a 

importância destas com o objetivo de educar essa população. 

Evitando assim, agravamentos maiores em sua saúde, de modo 

a estarem cada vez mais ativos e compreendendo suas 

limitações, desenvolvendo atividades e hábitos importantes 

para prevenção de doenças. 

Os dados antropométricos ressaltam, novamente, a 

vulnerabilidade do IMC na determinação da ameaça 

cardiovascular, principalmente em relação ao RCQ, que se 

torna soberano para isto por evidenciar a gordura localizada. 



EDUCAÇÃO EM SAÚDE: OBESIDADE COMO PREDITOR DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA EM IDOSOS 

321 
 

Além de que, 76,64% dos idosos apresentaram risco alto de 

desenvolver ou agravar doenças relacionadas ao aparelho 

circulatório, sendo quase 20% a mais do evidenciado pelo IMC. 

Ademais, os níveis pressóricos revelaram que 65% dos 

idosos apresentavam algum nível de alteração na PA, 

novamente ressaltando a importância da intervenção em saúde 

realizada nesse ambiente, de modo a intervir na causa dos 

problemas e educar esses indivíduos para o autocuidado. 

Observa-se a perspectiva de reduzir, a curto e longo prazo, as 

patologias relacionadas a Obesidade e Hipertensão Arterial 

Sistêmica, causadoras porcentagens altíssimas de mortes no 

Brasil e no mundo, podendo, muitas vezes, serem evitadas com 

mudanças no estilo de vida. 
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RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados parciais 
da pesquisa de mestrado que aborda a Educação Física 
escolar, saúde e qualidade de vida no contexto da formação 
humana integral. Reconhecer as bases das abordagens teórico-
metodológicas da Educação Física escolar permitirá a seleção 
de conteúdos e métodos que a legitimem como um dos 
principais espaços educacionais voltados para saúde e 
qualidade de vida. Assim, o objetivo desta pesquisa é 
desenvolver uma ação pedagógica que possibilite aos alunos 
do ensino médio integrado o conhecimento e a vivência de 
práticas corporais e sua relação com a saúde e a qualidade de 
vida. Trata-se de um estudo pré-experimental, de abordagem 
quantitativa, do tipo descritiva. O instrumento de coleta de 
dados utilizado pela nossa pesquisa foi oquestionário para 
medida de atividade física e fatores associados em 
adolescentes (QAFA). A avaliação dos resultados se deu a 
partir da análise dos questionários para verificar se houve 
mudanças na percepção de saúde e nos benefícios percebidos 
da prática de atividade física dos alunos após a ação 
pedagógica. Destarte, espera-se que a ação pedagógica que se 
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aplicou nessa pesquisa tenha promovido conhecimentos e 
experiências que sejam capazes de despertar nos alunos um 
novo olhar sobre a importância das aulas de Educação física 
para saúde e qualidade de vida no contexto da formação 
humana integral.  
Palavras-chave: Educação Física. Ensino médio integrado. 
Saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe-se a apresentar os resultados parciais 

da pesquisa de mestrado intitulada “Mente sã, corpo são: 

Educação Física escolar, saúde e qualidade de vida no contexto 

da formação humana integral. 

Na educação brasileira o ensino médio integrado existe 

como uma possibilidade intelectual, física e tecnológica de 

formação humana que tem como base o trabalho, a ciência, a 

tecnologia e a cultura (MOURA; SILVA; FILHO, 2015).  

As discussões sobre ensino integrado ganharam maior 

visibilidade no Brasil a partir de 2008, com a política de 

implantação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (DALIA; FRAZÃO, 2017). O ensino médio integrado 

para Araújo e Frigotto (2015) é uma proposição pedagógica que 

não se contenta com a socialização fragmentada da cultura, 

onde algumas atividades humanas são desenvolvidas e outras 

não, mas sim, uma proposição que se compromete com o 

processo formativo que promove o desenvolvimento de suas 

amplas capacidades intelectuais e físicas, ou seja, que se 

compromete com a utopia de uma formação inteira.  

Dada essa possibilidade de uma formação integrada, 

torna-se necessário pensar formas de organizar o trabalho 
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pedagógico para que a escola se apresente, de fato, como um 

agente transformador da sociedade (BRAGA et al., 2017). 

Tal forma de organização pedagógica implica em um 

processo de ensino e aprendizagem que se integrem às 

dimensões da ciência, do trabalho, da cultura e da tecnologia, 

e também em uma organização curricular diferenciada 

(SOBRINHO, 2017), baseada nos princípios da 

contextualização, da interdisciplinaridade e do compromisso 

com a transformação social (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). 

Deste modo, com a formação integrada, são incluídas no 

currículo vivências individuais e coletivas, através de um 

processo de contextualização (SILVA-PEREIRA; SANTOS, 

2017).  

Além da organização curricular, a utilidade dos 

conteúdos, nessa perspectiva de integração, passa a ter como 

base a utilidade social, promovendo, desse modo, a formação 

do individuo em sua capacidade de trabalhar, de viver 

coletivamente e de agir com autonomia sobre sua realidade 

(ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015).  

Os autores acima citados consideram, ainda, que não há 

uma única forma de promover a integração entre teoria e prática 

no ensino médio, mas que existem práticas pedagógicas mais 

adequadas ao projeto de ensino integrado. E que tais práticas, 

requerem, sobretudo, uma atitude docente integradora, 

orientada pela ideia de práxis (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). 

Nesse aspecto, Gonçalves (1994) acredita que a 

Educação Física enquanto prática educativa que age sobre o 

homem transformando-o, só terá sentido se for compreendida 

na sua dimensão histórico-social. Isso porque, as ações 

motoras têm um sentido subjetivo enraizado na história 

individual de cada ser.  
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Desse modo, faz-se necessário refletir sobre uma nova 

forma de abordar a educação física, em que privilegie o “pensar 

sobre o agir” a partir das características e necessidades de cada 

individuo, para que ela deixe de ser reproduzida e passe ser a 

compreendida, discutida e contextualizada (ARAUJO, 2014). 

Destarte, compreendemos a importância de fomentar a 

prática de atividades físicas através da conscientização acerca 

da sua relação com a saúde e a qualidade de vida dentro do 

contexto das aulas de Educação Física do ensino médio 

integrado.  

Para a discussão sobre qualidade de vida elencamos a 

definição proposta por Nahas (2013, p. 15) que diz: “considero 

qualidade de vida como sendo a percepção de bem-estar 

resultante de um conjunto de parâmetros individuais e 

socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as 

condições em que vive o ser humano”. 

Corroborando as definições acima, de acordo com o a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a qualidade de vida é “a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da 

cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

(BRASIL, 2018).  

 Somente a partir de 2009, foi realizada a pesquisa com 

escolares adolescentes (PeNSE), em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o apoio do 

Ministério da Educação (MEC). A pesquisa tem como objetivo 

subsidiar o monitoramento de fatores de risco e proteção à 

saúde em escolares do Brasil e identificar as questões 

prioritárias para o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas para a promoção da saúde em escolares, em especial 

o Programa Saúde na Escola (PSE). Em suas três edições, 
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nos anos de 2009, 2012 e 2015, o questionário da pesquisa 

abordou os quatro fatores de risco em comum para as doenças 

crônicas (tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, 

consumo de álcool) além de aspectos socioeconômicos, 

contexto social e familiar, percepção da imagem corporal, 

entre outros. Segundo o Ministério da Saúde, com os 

resultados da PeNSE, os profissionais relacionados aos 

setores de saúde e educação ganham outros parâmetros para 

a orientação e a avaliação de um conjunto de políticas 

destinadas aos adolescentes e escolares (BRASIL, 2018). 

O ensino e a aprendizagem sobre atividade física 

relacionada à saúde têm como principal objetivo tornar as 

pessoas capazes de escolher a melhor maneira de desenvolver 

atividades do cotidiano, frente às representações culturais, 

sociais, econômicas, ambientais e biológicas. Nessa 

perspectiva, reconhecer as bases das abordagens teórico-

metodológicas da educação física escolar permitirá a seleção 

de conteúdos, métodos, técnicas e critérios avaliativos que 

legitimem a educação física escolar como um dos principais 

espaços educacionais voltados para saúde (MUSSI et al., 2016) 

e, respectivamente para qualidade de vida. Para isso, 

 
a educação física escolar deve ir além da 
promoção da atividade física, de caráter 
fisiológico, dedicando-se à discussão dos 
fatores relacionados ao estilo de vida e à 
interferência ambiental, socioeconômica e 
cultural frente à promoção da saúde (MUSSI 
et al. 2016, p. 119). 

 

 À vista disso, optamos por nos basear no conceito 

ampliado de saúde proposto por Oliveira, Martins e Bracht 
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(2015). Tais autores sugerem que o cuidado de si e do outro, a 

inclusão e o respeito são elementos que colaboram no processo 

de ampliação do conceito de saúde de uma perspectiva que se 

restringe à ausência de doenças e que leva em consideração 

apenas os aspectos biológicos, para uma concepção centrada 

na “potencialização” da vida das pessoas no contexto do plano 

pessoal até o plano das relações sociais. 

 Nesse ínterim, entendemos a importância de apresentar 

uma educação física escolar numa perspectiva 

transformadora.Assim, através dessa abordagem é possível dar 

um sentido mais humano às práticas corporais, para que os 

indivíduos possam entender, de fato, a importância e os motivos 

pelo qual devem manter a prática da atividade física não apenas 

dentro da escola, mas também fora dela.  

Diante do cenário exposto, esta pesquisa tem como 

objetivo desenvolver uma ação pedagógica que possibilite aos 

alunos do ensino médio integrado o conhecimento e a vivência 

de práticas corporais e sua relação com a saúde e a qualidade 

de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa classifica-se como pré-experimental. Ou 

seja, trata-se de uma pesquisa que não possui um grupo 

controle ou é aplicado pré e pós-testes a um único grupo 

(CAMPBELL; STANLEY, 1979 apud GIL, 2017). No caso do 

presente estudo, será aplicado a um mesmo grupo, um 

questionário antes e após a ação pedagógica. Quanto à 

abordagem adotada, nossa pesquisa é caracterizada como 

quantitativa, do tipo descritiva.  
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Para avaliar a efetividade da ação pedagógica optamos 

pela aplicação doQuestionário para medida de Atividade Física 

e Fatores associados em Adolescentes (QAFA) que consiste 

em uma adaptação realizada por Farias Junior do Self- 

Administerd Physical Activity Checklist. 

O questionário é composto por escalas para mensurar 

fatores associados à atividade física em adolescentes. No 

entanto, optamos por realizar um recorte no nosso estudo 

sendo utilizado dois fatores: Perceção de saúde e Benefícios 

percebidos com a prática da atividade física. 

Para elaboração da ação pedagógica e escolha dos 

eixos temáticos desenvolvidos, utilizamos como ponto de 

partida o plano da disciplina de Educação Física do 1º ano 

disponível no Plano Pedagógico de Curso. O quadro 1  mostra 

os eixos temáticos desenvolvidos na ação. 

 

Quadro 1: Eixos temáticos desenvolvidos na ação pedagógica 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

Atividade física, exercício físico, aptidão física e 

suas relações com saúde e qualidade de vida. 

Corpo e mídia: consequências da busca do 

corpo ideal para saúde e qualidade de vida. 

Jogos e brincadeiras populares: construindo 

diálogos sobre promoção de saúde e qualidade 

de vida através dessas práticas corporais. 
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Saúde e qualidade de vida nas relações sociais: 

atitudes inclusivas que estimulam o cuidado 

com o outro. 

Fonte: Autor (2019) 

 

A aplicação dos questionários e da ação pedagógica 

envolveram 37 alunos de uma turma de 1ºano do ensino médio 

integrado do IFPB – campus Cabedelo, no entanto, utilizamos 

como critério de exclusão da pesquisa os questionários que não 

foram preenchidos de maneiraadequada. Dessa forma, a 

amostra do estudo foi composta por 30 alunos. 

A ação pedagógica aconteceu no ano letivo de 2019 no 

período de 10 de abril a 12 de junho. O desenvolvimento da 

ação se deu através de aulas teórico-práticas durante um 

bimestre, que ocorriam às quartas-feiras das 15h50min às 

17h30min, correspondendo ao total de 17 aulas de 50 minutos. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba com número de parecer 

3.229.267. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados foram analisados comparando os resultados 

obtidos na aplicação dos questionários pré e pós-ação 

pedagógica. Os dados estão ilustrados nas figuras abaixo. 

 

PERCEPÇÃO DE SAÚDE 
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A percepção de saúde discutida nesse tópico refere-se à 

avaliação positiva ou negativa dos alunos a cerca de seu estado 

de saúde. A partir do questionário, os alunos responderam 

como eles classificam o seu estado de saúde baseando-se nas 

seguintes categorias de respostas: Ruim, Regular, Bom, Muito 

Bom e Excelente.  

Agrupamos as categorias de respostas em “percepção negativa 
de saúde” (ruim, regular) e “percepção positiva de saúde” (bom, 
muito bom, excelente). Os resultados obtidos estão na figura1 

abaixo:  
 

Figura 1. Percepção de saúde. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

De acordo com a figura1, antes da ação pedagógica, 20 alunos 
consideraram possuir uma saúde positiva enquanto 10 alunos 
declararam possuir uma saúde negativa. Esses números se 
modificaram após a abordagem passando para 23 alunos com 
percepção positiva de saúde e 7 alunos com percepção 
negativa de saúde. 

Acreditamos que no primeiro momento, os alunos 

avaliaram seu estado de saúde considerando apenas os 

aspectos biológicos. Após todas as discussões em aula, 

pensamos que essa mudança na percepção de saúde pode 
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está relacionada ao conhecimento adquirido após a abordagem 

sobre o conceito ampliado de saúde.  

 O resultado percebido reforça o que foi relatado por 

Oliveira, Martin e Bracht (2015) ao argumentarem sobre a 

importância do processo educativo da Educação Física ser 

pautado em informações e promoção de práticas corporais que 

se desloquem da perspectiva restrita biológica para uma visão 

ampliada de saúde. 

Oliveira et al. (2017) corroboram com essa ideia ao 

acreditarem que cabe à Educação Física articular  os saberes 

da saúde ampliada e da educação promovendo, dessa forma, 

o desenvolvimento de atitudes e percepções saudáveis.Além 

disso, os autores ressaltam a necessidade de serem relatadas 

experiências de práticas pedagógicas que discutam a saúde em 

seu conceito ampliado, proporcionando contribuições nas 

práticas dos professores de Educação Física que desejam 

superar o determinismo biológico imputado ao conceito de 

saúde. 

Assim, a alteração na percepção de saúde dos alunos 

após a ação pedagógica além de fortalecer a importância de se 

trabalhar o conceito ampliado de saúde  que se relaciona não 

apenas com as mudanças e características biológicas, mas 

também com as culturais, ambientais e sociais, refletindo de 

maneira positiva sobre a saúde e qualidade de vida dos 

sujeitos, também confirma os discursos de Araújo e Frigotto 

(2015) e de Silva-Pereira e Araújo (2017) sobre a importância 

da organização pedagógica para uma formação integral incluir 

os princípios da contextualização, possibilitando que os 

indivíduos conheçam sua realidade e possam agir com 

autonomia sobre ela. 
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BENEFÍCIOS PERCEBIDOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA 

 

A prática regular de atividade física pode ser influenciada 

por inúmeros fatores. O conhecimento desses fatores podem 

favorecer mudanças de comportamentos e de benefícios 

percebidos relacionados com a prática de atividades físicas. 

Neste tópico foram abordadas afirmações relacionadas 

aos benefícios percebidos pelos alunos através da  prática 

regular de atividade física com as seguintes categorias de 

respostas: Discordo Muito, Discordo, Concordo e Concordo 

Muito.  

Apresentamos em sequência as análises dos dados 

iniciando com as informações que se correlacionam na 

perspectiva biológica ao trazerem como benefício da prática de 

atividade física regular a manutenção ou melhora da aptidão 

física. 

A figura 2 apresenta as respostas dos alunos a cerca da 

seguinte afirmação: Eu acho que se eu praticar atividade física 

na maioria dos dias da semana melhoraria ou manteria a minha 

forma física (aptidão física). 
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Figura 2. Melhoraou manutenção da forma física (aptidão 
física). 

 
 Fonte: Autor (2019). 

 

Observa-se com a figura 2 que tanto antes como após a 

ação pedagógica os alunos demonstraram consciência do 

benefício da prática regular de atividade física para a melhoria 

ou manutenção da aptidão física. No primeiro questionário 

apenas um aluno afirmou discordar que a prática regular de 

atividade física manteria ou melhoraria a sua aptidão física. Já 

na aplicação do segundo questionário todos os alunos da turma 

concordaram/concordaram muito com a afirmação. 

Percebemos também que houve uma mudança com relação 

aos alunos que concordaram muito, após a ação pedagógica, 

que realizar atividade física na maioria dos dias da semana 

melhoraria a sua aptidão física, passando de 8 para 12 alunos. 

 Essa proximidade dos dados pré e pós-abordagem 

pedagógica da figura 2 acima analisada, expressam claramente 

a força da disseminação através dos profissionais da saúde, 

bem como das mídias sociais, que um dos principais objetivos 

da atividade física é promover a melhora da condição física.  
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Segundo Nahas (2013) a atividade física e aptidão física 

têm sido associadas à saúde e a qualidade de vida dos 

indivíduos das mais diversas faixa etárias, sendo a aptidão 

física conceituada como a capacidade do individuo de realizar 

atividades físicas. 

No entanto,  embora saibamos que a educação para um 

estilo de vida mais ativo represente um dos desafios 

educacionais da Educação Física, não basta apenas 

compreender os conceitos básicos relacionados à saúde e 

aptidão física, é necessário que os alunos sintam prazer e 

motivação para tal prática. Ou seja, apesar de serem nítidos os 

indícios de associação entre atividade física, aptidão física e 

saúde, tal relação é altamente influenciada por outros fatores 

(NAHAS, 2013). 

Compreende-se, portanto, que uma das contribuições do 

componente curricular Educação Física é a educação para 

saúde através de multiplas intervenções(OLIVEIRA; MARTIN; 

BRACHT, 2015).Além do que, para que a Educação Física 

escolar alcance a proposta de componente importante para a 

formação integral dos indivíduos, ela deve proporcionar o 

desenvolvimento de práticas e discussões contextualizadas 

que considerem a atividade física como elemento 

imprescindível para promoção de saúde (MUSSI et al., 2016). 

Analisaremos a seguir a figura3 com os resultados para 

a afirmação: Se eu praticasse atividade física na maioria dos 

dias da semana eu faria mais amigos. 
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Figura 3. Resposta Pré e Pós-ação para a prática de atividade 
física regular proporcionar novos amigos. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Por meio da figura 3, conseguimos identificar mudanças 

significativas nas respostas dos alunos acerca desta afirmativa. 

Após a ação pedagógica, houve uma queda de 33% para 10% 

de alunos que discordavam muito que a atividade física regular 

proporcionaria a geração de novos amigos. Ao mesmo tempo, 

houve um aumento de alunos que concordaram muito com a 

afirmativa após a ação, dobrando o número de 10% para 20%. 

Através dos dados obtidos na figura 3 verificamos a 

influência positiva que a ação pedagógica proporcionou ao 

tratar da saúde e qualidade de vida na esfera social. Possibilitar 

a vivência de atividades que estimularam à socialização, o 

trabalho em equipe e a cooperação, discutindo com os alunos 

acerca de sua relação com a qualidade de vida e saúde refletiu 

diretamente na forma como esses alunos passaram a enxergar 

os benefícios da prática de atividade física não somente no 

contexto biológico, mas também no contexto social.  

Como bem nos lembra Oliveira (1994) a Educação Física 

não deve se aproximar, como já foi uma dia, de um conceito de 

adestramento físico que envolve apenas o desenvolvimento das 

capacidades físicas e habilidades motoras, muitas vezes 

destituídas de sentido para o aluno. Ela deve levar em 
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consideração as relações da saúde com o contexto geral 

(pessoal, social, ambiental, econômico). 

O pensamento supracitado é apoiado pelos autores 

Oliveira, Martin e Bracht (2015) ao afirmarem que as práticas 

corporais proporcionadas pela Educação Física não devem se 

reduzir apenas a promoção de aptidão física, mas também, as 

possibilidades de construção de relações autônomas que 

trabalhem a saúde nos planos pessoal e social. 

Ampliando nossas discussões acerca da importância do 

contexto social relembramos a fala de Araújo e Frigotto (2015) 

ao descreverem que a organização curricular deve ser baseada 

nos princípios da contextualização e da transformação social, 

incluindo vivências individuais e coletivas, para que assim, 

possam promover uma formação integral dos indivíduos. 

Além disso, ainda nessa perspectiva da formação 

integral, é necessário valorizar saberes e experiências de vida 

do cotidiano, relacionando a teoria e a prática com o mundo real 

dos alunos para que dessa forma, eles possam inferir na sua 

própria realidade (BRAGA et al. 2017). 

Faremos agora a análise e discussão das afirmações 

que julgamos estarem inseridas no contexto de bem-estar e 

qualidade de vida. Ressaltamos que todas as afirmativas 

descritas acima, bem como as que ainda iremos descrever se 

correlacionam de alguma forma com os contextos citados 

(biológico, social, bem-estar e qualidade de vida), sendo essa 

divisão meramente didática.  

A figura 4 detalha as respostas dos alunos antes e depois 

da ação pedagógica para seguinte afirmação: Eu acho que se 

eu praticasse atividade física na maioria dos dias da semana eu 

dormiria melhor. 
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Figura 4: Respostas dos alunos a cerca da prática de atividade 
física proporcionar um sono melhor. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 
 Analisando a figura 4 constatamos que dos 26,66 % de 

alunos que afirmaram que discordavam de uma maneira geral 

que dormiriam melhor se fizessem atividade física na maioria 

dos dias da semana apenas 13,33% continuaram com a mesma 

opinião. Com relação aos alunos que concordaram de uma 

maneira geral com a afirmação, houve um aumento de 73,34% 

para 86,67%. 

Compreende-se com os dados da figura 4 que se faz 

necessário que os profissionais de Educação Física dialoguem 

em suas aulas sobre quantidades e tipos de atividades físicas 

necessárias para promoção de bem-estar, saúde e qualidade 

de vida 

As mudanças percerbidas nas respostas dos alunos 

após a ação pedagógica pode ser justificada pelo 

desenvolvimento de aulas teórico-práticas que discutiram os 

conceitos e benefícios da prática regular de atividade física, 

bem como os riscos do sedentarismo para saúde e qualidade 

de vida. 
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Segundo Nahas (2013), alguns fatores que podem 

influenciar os níveis insuficientes de atividade física são 

modificáveis através da informação, de experiências 

prazerosas, bem como da redução de barreiras que dificultam 

essas mudanças. Todos esses fatores permitirão aos indivíduos 

tomarem decisões bem informadas sobre como, por que e o que 

praticar de atividade física, de maneira que essa prática, além 

de trazer benefícios para saúde e qualidade de vida, apresente 

significado pessoal. 

Dessa forma, os estudantes irão compreender as 

singularidades da atividade física em sua realidade, de acordo 

com suas dimensões ambientais, econômicas, sociais e 

biológicas que podem ser limitantes ou estimulantes para sua 

prática e consequentemente impactante para saúde e 

qualidade de vida (MUSSI et al., 2016). 

Por fim, a figura 5 descreve as respostas dos alunos 

antes e depois da ação pedagógica para seguinte afirmação: 

Eu acho que se eu praticasse atividade física na maioria dos 

dias da semana eu ficaria mais alegre e bem humorado. 
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Figura 5: Respostas dos alunos sobre a prática de atividade 

física deixar os sujeitos mais alegres e bem-humorados 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 Através da figura 5 podemos concluir que pré-ação 

pedagógica 7 alunos discordam/discordaram muito sobre a 

afirmativa e 21 concordaram/concordaram muito que se 

fizessem atividade física regular ficariam mais alegres e bem 

humorados. Esses números se alteraram para 4 e 26, 

respectivamente, pós-ação pedagógica. 

Fica evidenciado mais uma vez a importância dos 

professores de Educação Física dedicar seu planejamento 

pedagógico para temáticas que envolvam o conceito ampliado 

de saúde proporcionado atividades para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe, do resgate cultural, da socialização, em 

que todos esses aspectos combinados possibilitam a promoção 

de saúde, bem-estar e qualidade de vida. 

Nessa perspectiva, para que a Educação Física escolar 

se aproprie das discussões no campo da saúde e qualidade de 

vida, é necessário que a disciplina aceite seu papel na 

condução de ações educacionais com essa finalidade. Ou seja, 

uma proposta educacional para saúde em  que as dimensões 
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físicas, mentais e sociais que  constituem o individuo sejam 

trabalhadas numa perspectiva de totalidade humana (MUSSI et 

al., 2016). 

Isto porque, tem-se evidências da ciência de que nossas 

escolhas cotidianas, ou seja, os comportamentos e decisões 

em todas as etapas da vida aumentam as chances de se atingir 

uma idade avançada, conservando autonomia, qualidade de 

vida e bem-estar em sua quase totalidade (NAHAS, 2013). 

Além disso, é nessa fase que a educação, tanto em casa 

quanto nas escolas, podem representar um aliado importante 

na orientação  para uma vida ativa e consequentemente para 

promoção de saúde individual e coletiva (NAHAS, 2013). 

Nesse sentido, ainda que a escola não seja o único lugar 

onde a formação humana aconteça, ela deve ser vista como um 

local privilegiado, tendo em vista que nela se encontra 

indivíduos das mais diversas origens sociais, nas quais é 

possível proporcionar a construção de valores que terão 

impacto positivo na sociedade (ARAUJO et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Percebe-se extremamente importante que a Educação 

Física ganhe um novo formato, que busque conhecimentos e 

ações possíveis de interferir com efetividade durante as aulas 

no ensino médio integrado como uma disciplina importante na 

formação integral do aluno e no contexto educacional da 

instituição (GASPAROTTO; NAVARRO, 2017). 

Ao analisar as alterações das respostas dos alunos após 

a ação pedagógica percebemos o quanto é importante uma 

abordagem metodológica da Educação Física que vai além do 

realizar movimentos. Contextualizar, inserir os conteúdos 
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dentro da realidade social e econômica do aluno, possibilitar 

diversificadas práticas que vão além do esporte e proporcionar 

aulas teórico-práticas que resgatem desde os conceitos básicos 

até a reflexão dos alunos sobre cada temática, permite que o 

aluno enxergue a atividade física regular como um fator 

importante para sua vida, não só na promoção de saúde e 

qualidade de vida, mas também como um fator de integração 

na vida social. 

Essa consideração é fortalecida por Gonçalves (1994) ao 

destacar que o professor de Educação Física deve buscar 

constantemente proporcionar ao aluno experiências corporais 

diversificadas, com criatividade, possibilitando ao aluno 

conhecer as transformações que ocorrem no seu corpo, 

deixando-o interpretar o mundo a sua volta e dessa forma se 

engajar em uma ação transformadora.  

Assim, espera-se que a ação pedagógica que se aplicou 

nessa pesquisa tenha promovido conhecimentos e 

experiências que sejam capazes de despertar nos alunos um 

novo olhar sobre a importância das aulas de Educação física 

para saúde e qualidade de vida no contexto da formação 

humana integral. 
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RESUMO: Baseando-se na Política Nacional de Educação 
Popular em Saúde que propõe uma abordagem político-
pedagógica através da valorização dos conhecimentos 
populares; bem como nos princípios propostos por Paulo Freire 
e  na Política Nacional de Promoção da Saúde que busca 
promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos 
de viver;  foram realizadas por acadêmicos de medicina sete 
atividades de Educação Popular em Saúde em uma Unidade de 
Saúde da Família do Município de João Pessoa entre março e 
maio de 2017. Através de planejamento semanal de 
abordagens estratégicas, utilizando um roteiro semi 
estruturado, pautadas em metodologias ativas, sobre temáticas 
de relevância em saúde pública. Os temas das atividades 
educativas foram, respectivamente: violência contra mulher, 
automedicação e suas consequências, zika, dengue e 
chikungunya - transmissão e prevenção,  diabetes mellitus tipo 
2,hipertensão arterial sistêmica e suas consequências, 
tabagismo e etilismo. As ações basearam-se nos métodos de 
Paulo Freire, levando em consideração os princípios do “saber 
ouvir”, do “estar com o outro” e“educar para transformar”. Além 



EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS ACADÊMICOS DE 

MEDICINA 

348 
 

disso, a experiência constitui-se um valoroso instrumento de 
crescimento acadêmico e pessoal, através das quais foi 
possível: conhecer sobre aplicabilidade das politicas de 
promoção e educação popular em saúde, realizar um trabalho 
com atitudes da coletividade e no respeito às diferenças, além 
de permitir o desenvolvimento de habilidades como a 
comunicação, o raciocínio crítico, problematização e 
planejamento estratégico e atitudes a serem adotadas durante 
e após formação médica. 
Palavras-chave: Educação Médica. Promoção da Saúde. 
Integração comunitária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a VIII Conferência Nacional de Saúde, luta-se 

pela universalização do sistema de saúde e pela implantação 

de políticas públicas em defesa da vida, tornando a saúde um 

direito social. Com a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica da 

Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), a ampliação 

do conceito de saúde tornou-se realidade, passando a 

configurar-se não apenas como um estado de total ausência da 

doença, mas sim de bem-estar social, físico e mental 

(ALBUQUERQUE, 2015). 

Tendo em vista esse novo conceito, a Política Nacional 

de Promoção da Saúde (PNPS), através da A Portaria nº 

2.446/2014, revogada pela Portaria de Consolidação nº 2, de 

28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as 

políticas nacionais de saúde do SUS, apresenta como objetivo 

geral, promover a equidade e a melhoria das condições e dos 

modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual 

e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde 

decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, 
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culturais e ambientais. A PNPS leva em consideração a 

subjetividade das pessoas e da coletividade no processo de 

atenção e de cuidado, considerando fatores como: a 

solidariedade, o respeito às diversidades, a ética, a 

humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão 

social como fundamentais para a promoção da saúde (BRASIL, 

2018).  

Ademais, a reorientação do processo formativo dos 

futuros profissionais médicos a partir da Resolução nº 03 de 20 

de junho de 2014, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, pauta a 

formação nesses mesmo princípios, com a finalidade de 

proporcionar a capacitação para atuar nas diferentes esferas de 

atenção à saúde, individual e coletivamente, tendo como base 

a responsabilidade social, a dignidade humana, a defesa da 

cidadania e à saúde integral e os determinantes sociais do 

processo de saúde e doença. Deste modo, a graduação em 

medicina passa a desdobrar-se a partir da tríade: atenção à 

saúde, gestão em saúde e educação em saúde (BRASIL, 

2014). 

Nesse contexto, Política Nacional de Educação Popular 

em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-

SUS)reafirma o compromisso com os princípios do SUS e 

propõe uma abordagem político-pedagógica através da 

valorização dos conhecimentos populares, bem como sua 

produção e conformidade ao âmbito da saúde, ampliando seu 

enfoque para a valorização do diálogo, amorosidade, 

construção compartilhada do conhecimento, problematização,  

emancipação, e compromisso com a construção do projeto 

democrático e popular (BRASIL, 2013). 



EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS ACADÊMICOS DE 

MEDICINA 

350 
 

Assim, a promoção da saúde torna-se uma estratégia 

que visa buscar a qualidade de vida da população, cujo objetivo 

fundamenta-se na gestão compartilhada e na produção da 

autonomia e da corresponsabilidade com o propósito de educar 

para transformar (BRASIL, 2018). 

Além disso, a conformação desses pressupostos à 

educação médica permite um estreitamento entre ensino e 

sociedade, de forma que os discentes são conduzidos a uma 

formação integral e realista, que permite vislumbrar as reais e 

urgentes necessidades da população brasileira, despertando 

um olhar crítico e mais ampliado para as subjetividades 

impressas no meio em que estão inseridos, com toda sua 

dinamicidade, a fim de que desenvolvam uma análise da sua 

conjuntura (ALMEIDA et al., 2016). 

A EPS é orientada pelos princípios de Paulo Freire 

(2014a), que consistem nas noções de aprender/estar com o 

outro, saber ouvir, educação como artifício dialógico e, 

sobretudo, na reconhecimento da realidade e  na valorização 

das experiências dos individuos no itinerário educativo, pois, 

segundo ele, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” (FREIRE, 2014b). 

Dessa forma, apropriando-se das ideias apresentadas 

na Política Nacional de Promoção da Saúde, na educação em 

saúde e no modelo freireano do processo ensino-

aprendizagem, o qual defende o uso de uma metodologia 

voltada à comunicação, reflexão, construção do cognitivo e 

valorização da vida, tornou-se possível a realização de 

atividades relacionadas ao bem-estar do individuo em uma 

Unidade de Saúde da Família (USF) da cidade de João Pessoa-

PB.   
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Foram discutidos temas voltados à demanda da 

população, utilizando-se de métodos lúdicos e metodologias 

ativas com intuito de compartilhar e transmitir conhecimentos, 

conscientizar, sensibilizar e informar os usuários da USF sobre 

temáticas importantes de saúde pública, lançar mão de 

estratégias de prevenção de agravos e promoção da saúde do 

público alvo, bem como proporcionar oportunidade de 

desenvolvimento das habilidades de comunicação, gestão em 

saúde, responsabilidade compartilhada e trabalho em equipe 

dos discentes de medicina.  

Através da promoção de um processo de ensino-

aprendizado baseado na interação mútua entre universidade e 

sociedade dentro do contexto educativo, proporcionando ações 

de transformação social e emancipação do conhecimento. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho consistiu em relatar a 

experiência de aprendizagem dos acadêmicos de medicina em 

atividades de educação popular no âmbito da Estratégia de 

Sáude da Família (ESF). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, acerca das atividades desenvolvidas por 

acadêmicos de uma Faculdade de Medicina do município de 

João Pessoa – PB, como componente curricular do módulo 

horizontal de Atenção à Saúde III, no período compreendido 

entre março e maio de 2017, em uma Unidade de Saúde da 

Família (USF) do referido município. 

Os discentes foram incumbidos para a realização de um 

planejamento semanal de abordagens estratégicas, pautadas 

em metodologias ativas, sobre temáticas de relevância em 
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saúde pública com a finalidade de desenvolver ações de 

educação em saúde para a população alvo caracterizada pela 

demanda espontânea da sala de espera na Unidade de Saúde 

da Família (USF), que fora pré-determinada pelos docentes ao 

longo do semestre letivo.  

A determinação das temáticas foi feita pelos profissionais 

da USF de acordo com os determinates e condicionantes de 

cada território área. Os assuntos das atividades foram, 

respectivamente: 1.violência contra mulher; 2.automedicação e 

suas consequências, 3.arboviroses (zika, dengue e 

chikungunya): transmissão e prevenção,  4.diabetes mellitus 

tipo II, 5.hipertensão arterial sistêmica e suas consequências, 

6. tabagismo e 7. etilismo. 

Cada atividade educativa seguiu um roteiro 

semiestruturado composto por: objetivos geral e específicos, 

população alvo, conteúdo programático, técnicas, materiais 

utilizados e recursos humanos para designação das 

incumbências de cada integrante da equipe. O planejamento 

prévio, também realizado semanalmente, fundamentou-se nos 

princípios de trabalho em equipe e responsabilidade 

compartilhada.  Ao final de cada aula prática a professora do 

módulo promoveu uma discussão com os alunos a respeitos 

dos resultados e auto-avaliação das atividades em equipe, 

obtidos  nas atividades em sala de espera. 

No encerramento do semestre, foi apresentado um 

seminário avaliativo com intuito de compartilhar e problematizar 

as vivências com os demais colegas e professores do módulo 

revisitando a teoria apresentada em sala de aula. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Foram realizados sete projetos educativos ao longo do 

semestre, todos sob orientação e acompanhamento da docente 

responsável, cujas temáticas baseavam-se em situações 

problematizadoras no âmbito da saúde pública. A intenção 

consistiu em despertar a curiosidade do público alvo e iniciar 

um debate pautado no compartilhamento de informações 

através de recursos inusitados para otimização dos resultados. 

Analisando os impactos das ações de um programa 

voltado para a participação social e a garantia do direito à saúde 

através do planejamento intersetorial, mobilização social, arte e 

educação popular baseada na EPS, Rios e Caputo (2019) 

atestam a importância da interação entre universidade e 

comunidade na perspectiva de assimilação de problemáticas e 

busca de soluções, mediante uma interação dialógica e 

dinâmica. 

Almeida et al. (2016) relata acerca do desenvolvimento 

de suas atividades acadêmicas com o objetivo de proporcionar 

o enlace entre universidade-sociedade a partir de um processo 

metódico organizado em três etapas: “Teorizando (‘o pensar’), 

Praticando (‘o fazer’) e Criticando (‘o refletir’) ”, sendo estas 

mutuamente complementares e eficientes para a promoção das 

ações de educação em saúde com planejamento estratégico. 

Seu processo de planejamento orienta a implantação do plano 

de ação com ênfase na conscientização, contextualização e 

capacitação toda a equipe em seus respectivos papéis, de 

maneira a otimizar os recursos humanos envolvidos. 

As atividades desenvolvidas durante o módulo ASIII 

permitiu que esse enlace acontecesse através do planejamento 

e execução das ações educativas utilizando os recursos 
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metodológicos ativos de formas variadas.Os conteúdos foram 

sugeridos pelos profissionais da unidade de saúde utilizando os 

achados epidemiológicos e registros sobre a situação de saúde 

do territorio área, bem como as sugestões de abordagem das 

ações estratégicas e programáticas do SUS norteado pelo 

calendário em cores que representam as áreas temáticas de 

maior evidência das atividades de prevenção e promoção, 

como: outubro rosa 

Isso permitiu a atuação em diferentes formas de 

cuidados individual e coletivamente, e à saúde integral e os 

determinantes sociais do processo de saúde e doença.  

A primeira atividade foi com o tema: violência contra a 

mulher, no dia 03 de março de 2017 comobjetivo geral da 

primeira atividade educativa foi abordar a temática da Violência 

Contra Mulher trazendo como enfoque principal as 

consequências da volência de gênero e a saúde feminina. 

Quanto aos objetivos específicos, estes consistiram em enfocar 

o conceito de violência contra mulher e seus tipos; enfatizar a 

Lei Maria da Penha e sua importância; informar sobre os 

achados epidemiológicos dessa violência; conscientizar acerca 

da autonomia e do empoderamento da mulher na sociedade; e 

orientar onde se deve buscar ajuda. 

A população alvo caracterizou-se pela demanda 

espontânea da sala de espera na Unidade de Saúde da Família 

(USF) e a técnica de abordagens foi baseada em um 

sociodrama criado pelos estudantes com o intuito de simular 

uma situação de violência para demonstrar a realidade 

degradante a qual a mulher que sofre agressão é submetida 

diariamente, bem como o impacto em sua saúde física e mental, 

e, através da reflexão induzida, conscientizar e sensibilizar a 

todos sobre a importância de denunciar esses casos. 
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A apresentação iniciou-se com uma aluna disfarçada de 

paciente, que, supostamente, foi à USF em busca de 

atendimento médico, pois fora vítima de seu marido. Em 

seguida, quando a mesma se dirige à recepção para obter 

informações, um segundo ator, representando o marido da 

personagem feminina, adentrou à USF e agrediu, verbal e 

fisicamente a atriz.  

Os estudantes puderam observar o espanto nos 

presentes e constataram que a maioria dos que ali estavam não 

sabia como agir diante daquela situação. Posteriormente, 

conduziram uma roda de conversa pautada no conteúdo 

programático e, por fim, declamaram um poema sobre a 

temática, de autoria dos próprios alunos, para elucidar os 

aspectos apresentados. 

Nesse processo de interação entre pessoa e sociedade, 

a Educação popular vem propor a metodologia pedagógica da 

Dialética-dialogal-libertadora, em detrimento das metodologias 

autoritária e populista.  Essa, procura despertar o senso crítico 

aliado à promoção do diálogo entre as partes para uni-las num 

processo de construção coletiva, com perspectiva solidária, 

sempre focando no estabelecimento da humanização através 

da compreensão integral de ser humano e sua 

multidimensionalidade, assim como na busca de meios 

apropriados para a formação destes sujeitos (BRASIL, 2014). 

Grzybowski (2017) salienta que tais aspectos são 

necessários para aqueles que desempenham suas funções na 

área da saúde, pois é imprescindível a articulação das 

habilidades comunicativas e comportamentais, assim como das 

capacidades sociais. 

A segunda aula prática decorreu no dia 20 de março 

abordando o assunto sobre: automedicação e suas 
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consequências. Oobjetivo dessa atividade consistiu em 

discorrer sobre os perigos da automedicação para o público da 

sala de espera da USF e para tal, o grupo utilizou fotos com 

algumas caixas de medicamentos como a dipirona, o 

paracetamol, o ibuprofeno, entres outros remédios comumente 

utilizados pela clientela da USF, sem prescrição médica.  

Alguns alertas sobre esse uso descontrolado e sem 

acompanhamento de um médico também foram abordados, 

onde alguns possíveis problemas dessa automedicação foram 

apresentados, como por exemplo os problemas causados ao 

fígado, ou a seleção de bactérias resistentes.  

Como recuso material, foi usada uma caixa de remédio 

com algumas perguntas para os pacientes na USF, buscando a 

sua participação e esclarecendo algumas dúvidas sobre esse 

assunto, instruindo-os a não fazer uso de nenhuma medicação 

sem antes consultar um especialista. Discutiram ainda, sobre 

as bases do funcionamento dos medicamentos no organismo 

para reconhecer os riscos gerados, avaliar como a população 

adquire, armazena e utiliza os medicamentos e para redução 

dos casos de intoxicação medicamentosa.  

Nessa prática ficou evidente o ato de compartilhamento 

do saber, da troca e construção compartilhada de 

conhecimento, bem como estabelecimento de relações 

solidárias entre profissionais e usuários do SUS. Dessa forma, 

assegura-se a efetivação dos princípios do SUS, tornando-o 

uma realidade vivida e não somente assegurada em lei. Para 

tanto, é necessário incentivar o protagonismo de sujeitos 

dotados com a capacidade de compreender a si mesmos e ao 

mundo e, por conseguinte, atuarem sobre ele, com consciência 

e autonomia. Nessa perspectiva, Paulo Freire já afirmava que a 

“conscientização é um compromisso histórico”, provocando o 
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engajamento de sujeitos que se responsabilizem com a 

transformação do mundo.  (BRASIL, 2014). 

Mas é preciso atentar para os desafios que surgem ante 

a implementação de tais atividades. Raimondi at al. (2018) 

relata em sua experiência com atividades de Educação Popular 

em Saúde sobre a importância de transpor os meandros dos 

conceitos puramente acadêmicos que, muitas vezes consistem 

em barreiras de comunicação e compreensão para os usuários. 

Ele observa que “na ânsia de trabalhar conceitos, esquecemos 

de que trabalhávamos com pessoas” e isso dificultou o 

processo de problematização e gerou um distanciamento entre 

as partes, culminando em insatisfação. Dessa forma, a própria 

ideia de amorosidade, que designa a ampliação do diálogo nas 

relações do cuidado, não foi satisfeita adequadamente. Por 

conseguinte, reconheceu-se a importância da reaproximação 

com os princípios e com a prática de Educação Popular em 

Saúde, e, portanto, “ deixar de trabalhar para as pessoas e 

passar a trabalhar com as pessoas”. 

A terceira visita à USF, no dia 27 de março, foi pautada 

pelo tema Arboviroses: transmissão e prevenção, a fim de 

orientar, esclarecer sobre as diferenças e semelhanças da Zika, 

Dengue e Chikungunya.  

Na USF houve o planejamento de uma abordagem 

lúdica, levando um mosquito Aedes aegypti desenhado e 

colado em um isopor, colado a ele, seis bolinhas com um 

número, no qual este número estaria ligado a uma pergunta. 

Infelizmente, no dia, o público alvo estava reduzido, o que não 

impediu a fluidez do dialogo, transmissão de conhecimento e ao 

fim, as possíveis dúvidas foram sanadas. 

Isso provocou, inicialmente, um impacto negativo e 

desmotivacional para continuidade da atividade, mas suscitou 
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a reflexão sobre as dificuldades de oferta e demanda de 

atividades educativas em ambiente da ESF. Sendo percebida, 

a posteriori,  a importância de desenvolver a atividade planejada 

para o total de participantes disponíveis no espaço.  

As perguntas abordadas foram: O que é a dengue, zika 

e chikungunya? Quais são os sintomas semelhantes e 

diferentes entre as doenças.? Formas de prevenção? Qual o 

principal vetor da doença? Como a doença pode ser tratada? 

Existe reincidência da doença? 

A partir dessa metodologia, foi possível, no decorrer da 

atividade, suscitarem outras duvidas, a exemplo dos impactos 

em gestantes e riscos para microcefalia. Diante disso, pode-se 

notar, que os usuários se mostraram interessados, havendo, 

não apenas, o despertar da curiosidade deles, mas também o 

estímulo a participação em outras atividades de prevenção e 

promoção de saúde. Importante ressaltar a colaboração da 

preceptora, que nos auxiliou na dinâmica através de 

comentários e conversas que estimularam os presentes e até 

nós mesmos a aprofundar e ampliar a abordagem. 

Na roda de avaliação, junto a professora e demais colega 

de formação, foi problematizado sobre os por quês de pouca 

demanda para oferta de atividades de promoção e prevenção, 

as dificuldades de incluir essas atividades no processo de 

trabalho da equipe na USF, metodologias tradicionais e pouco 

crativas para atrair público alvo, descompromisso da equipe nos 

trabalhos coletivos, foco da assistência no modelo curativo e 

biomédico, entre outras questões. 

Rios e Caputo (2019) destacam através de atividades e 

oficinas realizadas por discentes de medicina, a importância do 

embasamento na análise da conjuntura social, situação de 

saúde e condições de vida para planejamento de propostas de 
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ações pessoais e coletivas, vislumbrando a relevância dessas 

propostas como forma de propiciar a construção de espaços 

reflexivos, sempre considerando as relações humanas no 

contexto ampliado de saúde. 

Dessa forma, na quarta atividade educativa o tema 

proposto para debate foi Diabetes Mellitus Tipo 2, no dia 10 

de abril. Foram abordados aspectos gerais sobre a doença 

como: etiologia, sintomas, consequências e também a 

importância da prevenção.  

A atividade teve como premissa alguns objetivos da 

Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), a saber: 

participação social, autonomia, empoderamento e 

integralidade.  

Foi notória durante a atividade o interesse do público 

pelo tema, bem como o convívio direto dos participantes com 

pessoas que apresentam a diabetes tipo 2. Alguns relatos de 

experiência com familiares acometidos pela diabetes 2 também 

foram expostos pelos usuários da USF durante a atividade, 

servindo de despertar de curiosidade para as outras pessoas 

que se encontravam na sala de espera. Os relatos sempre 

convergiam para temas que haviam sido abordados pelos 

estudantes, servindo de reforço e atestando a solidez das 

informações repassas pelos discentes.  

 Foram utilizados alguns cartazes com fotos reais 

de lesões e amputações decorrentes da diabetes tipo 2 para 

sensibilização na sala de espera sobre os danos e 

consequências da doença, ficando nítida a reação de espanto 

entre os participantes. Foi dialogado sobre a necessidade de os 

usuários se tornarem agentes multiplicadores das informações 

sobre a o controle e prevenção na DM. 
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A avaliação dessa atividade foi muito positiva, 

correspondendo acima das expectativas dos alunos,  

principalmente no aspecto de aproveitamento de conhecimento 

compartilhado e participação dos pacientes em seus relatos 

pessoais acerca da doença em questão.  

A quinta atividade educativa, no dia 17 de abril, foi 

pautada no tema: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 

suas consequências. O grupo utilizou fotos ilustrando algumas 

características da Hipertensão, suas causas como a má 

alimentação, o sedentarismo o stress; os modos de precaução, 

a prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável; e os 

riscos, agravos e complicações da HAS. 

Foi realizada uma roda de conversa com os pacientes, 

buscando esclarecer essas questões relativas à temática, bem 

como exposição de relatos de casos dos participantes.  

Diante disso, uma ferramenta fundamental no processo 

de implementação dessas intervenções é a Problematização, 

que caracteriza-se como elemento chave no processo de 

transformação da realidade a qual se propõe a interferir, pois 

representa uma instrumento decisivo de reconhecimento de 

determinada situação a partir de uma perspectiva crítica, capaz 

de sobressair o contexto vivido. Paulo Freire a conceitua com 

ênfase na observação da realidade com todas as suas 

contradições, de nodo que oriente a busca pelas explicações 

que o ajudem a transformá-la. Nesse sentido, a 

problematização também adquire denotação pedagógica pois 

possibilita a formulação de conhecimentos baseados na 

vivência de experiências significativas (BRASIL, 2014). 

O objetivo da sexta visita, dia 08 de maio, foi levantar um 

debate acerca dos malefícios do tabagismo para saúde. 

Buscou-se discorrer sobre as principais doenças resultantes 
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desse hábito, as formas possíveis de cessação, os serviços de 

apoio, bem como aspectos comportamentais de prevenção e 

tratamento, além dos malefícios do tabagismo para as mulheres 

grávidas e, consequentemente, o feto. Foi mencionado ainda, 

os componentes do cigarro e os efeitos de dependência 

gerados no organismo. 

Na sala de espera da USF houve a preparação de alguns 

esquemas e imagens ilustrativos impressos para demonstrar os 

efeitos do tabaco no organismo, como parar de fazer uso, quais 

as substâncias presentes no cigarro, os efeitos nos fumantes 

passivos, dentre outros componentes. Essas imagens foram 

colocadas em uma caixa com formato de cigarro, e pediu-se 

para que alguns dos usuários retirassem algum deles, um por 

um, e conforme eram retirados, explanava-se sobre o conteúdo 

abordado na ilustração. 

 O grupo de pessoas ali presente se mostrou 

bastante participativo e interessado no assunto abordado, 

havendo relato, inclusive, de ex-fumantes e de pessoas que 

convivem com fumantes e buscam orientá-los a reduzir ou 

sanar com esse vício. Observou-se, portanto, que os objetivos 

da atividade foram alcançados, consistindo em uma experiência 

enriquecedora para ambas as partes.  

O assunto trabalhado na sétima e última aula prática, dia 

15 de maio de 2017, foi o etilismo. Abordou-se as 

consequências do álcool, tratamento e comportamento do 

dependente e da família. Buscou-se ainda, a conscientização 

da população presente sobre os malefícios do uso do álcool 

para saúde física, mental, social e familiar; e informar sobre as 

principais doenças resultantes desse hábito; onde de deve 

buscar ajuda; e os malefícios do alcoolismo para mulheres 
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grávidas e para o feto, bem como, os efeitos e reações do álcool 

no organismo humano. 

O material usado foi uma cartolina com algumas imagens 

de bebidas alcóolicas e em cada imagem tinha uma pergunta 

abordando o conteúdo. Essas perguntas eram respondidas por 

pacientes que estavam na sala de espera da unidade de saúde 

e o tópico era abordado a partir do conhecimento prévio das  

pessoas presentes, posteriormente, os alunos respondiam as 

perguntas, assim, havendo a  partilha de novos conhecimentos. 

A atividade foi bastante produtiva, com a experiência de 

problematização acerca de realidades comuns às famílias 

daquele território adscrito, sendo possível  a discussão, 

também, sobre a importância do apoio da família em situações 

de vício e vulnerabilidades.    

Gomes e Rego (2014), fundamentados pelas 

contribuições de Paulo Freire, salientam que as estratégias de 

ensino na medicina devem ser voltadas para a formação de 

médicos críticos e reflexivos, de modo a orientar a adesão ao 

comprometimento com a responsabilidade social e com a 

cidadania. Tais estratégias podem ser efetivadas na prática 

através do artifício das metodologias ativas, que segundo 

Almeida et al. (2016) são dotadas de potencialidades para a 

capacitação do discente frente ao processo de “aprender a 

aprender” promovendo, assim, o discernimento e a autonomia 

para garantir a integralidade da atenção à saúde com eficácia 

e, sobretudo, de forma contextualizada e humanizada. 

Dessa forma, o desenvolvimento das atividades 

educativas ao longo do semestre possibilitaram a consolidação 

do conhecimento acerca da promoção da saúde como requisito 

fundamental ao cuidado, bem como promoveu a valorização do 

emponderamento e autonomia do protagonismo, trabalho em 
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equipe, habilidades de comunicação, e demais competências 

preconizadas para a qualificação da formação médica. 

 

CONCLUSÕES  

 

A realização de todas essas atividades constitui-se em 

um valoroso instrumento de crescimento acadêmico e pessoal 

para todos os envolvidos. Por meio dessa vivência, foi possível 

desenvolver um trabalho pautado na coletividade e no respeito 

às diferenças, além de permitir o desenvolvimento de 

habilidades como a comunicação, o raciocínio crítico, 

problematização e planejamento estratégico e atitudes a serem 

adotadas diante das heterogeneidades de um grupo.  

Nas atividades desenvolvidas na USF, constatou-se 

alguns obstáculos na execução, devido ao ambiente dificultar a 

concentração dos indivíduos na atividade, que estava sendo 

executada e por, em alguns momentos, a demanda ser 

pequena. Apesar desses fatores, todas as práticas 

conseguiram compartilhar/construir o conhecimento juntaente 

com os participantes, os quais se mostraram interessados e 

desejos em trocar experiências com os demais.  

No decorrer das atividades, valorizou-se o conceito de 

“educar para transformar” e de valorizar os conhecimentos 

prévios das crianças. As ações pautaram-se sempre no método 

de Paulo Freire, levando em consideração os princípios do 

“Saber ouvir”, do “Estar com o outro”, do falar com o indivíduo 

e não para o indivíduo, ou seja, de colocar-se em posição de 

igualdade com o ouvinte, que deixou de ser um telespectador 

para tornar-se um participante ativo do processo. Ocorreu a 

valorização, portanto, dos conhecimentos e vivências previas 

de ambas as partes.  
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De forma geral, o público alvo demonstrou uma postura 

de participação, envolvendo-se nas atividades desenvolvidas, 

as quais, durante o seu término, sempre buscavam sintetizar os 

conhecimentos transmitidos naquele dia.  

Na última vivência, foi possível, inclusive, integrar todos 

os assuntos abordados e perceber, que houve êxito no 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido.  

Uso de metodologia freiriana , problematizadora com 

recursos da metodologia ativa possibilitou maior motivação, 

curiosidade e atenção dos participantes durante as abordagens 

da temática, além de valorizar e aprofundar a competência da 

comunicação como recurso imprescindível para formação.  

Ademais, o trabalho em equipe foi indispensável para a 

organização e obtenção dos resultados adquiridos, além de 

propiciar fluidez e ordem no andamento das atividades, 

possibilitou a valorização da corresponsabilidade, engajamento 

e comprometimento com as propostas desenvolvidas. 

Outro estímulo potencial para a formação acadêmica e 

pessoal dos estudantes foi a apropriação da atitude de 

liderança, sendo efetuada por todos os alunos ao longo do 

semestre de forma continuada, através sobretudo da tomada de 

decisões, possibilitando, assim, a qualificação e 

aprofundamento do protagonismo diante do processo de 

aprendizado e contrução e compartilhamento do conhecimento. 

Em suma, baseando-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, defere-se que 

foram contemplados os objetivos para a fo   rmação médica por 

meio da articulação de habilidades, conhecimentos e atitudes 

requeridos para o futuro exercício da profissão. 

Tornou-se notória a existência, portanto, de benefícios 

para a população com a aquisição de novos conhecimentos e 
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para os estudantes de Medicina, que conseguiram desenvolver 

uma construção de uma formação integral, crítica, reflexiva e 

técnico-científica através da vivência da realidade. 
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RESUMO: O uso de plantas medicinais sempre fez parte da 
história da humanidade, o Ministério da Saúde instituiu o 
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos que 
objetiva “garantir à população brasileira o acesso seguro e o 
uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos”. Portanto, a 
educação popular em saúde possibilita novas formas de 
cuidados em saúde, desenvolvendo serviços comunitários e 
contribuindo para o uso seguro e eficaz das plantas 
medicinais. Objetivou-se descrever a importância da educação 
popular em saúde como uma ferramenta na promoção do uso 
das plantas medicinais na atenção primária e sua contribuição 
na melhoria da qualidade de vida. Para tanto realizou-se uma 
ação educativa em saúde na Unidade de Saúde da Família 
Colinas do Sul sobre a utilização de plantas medicinais em 
parceria com o projeto de Extensão do Curso de Farmácia para 
apresentação sobre as formas de preparação dos chás, 
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exposição de plantas com enfoque naquelas cultivadas no horto 
medicinal da Unidade, distribuição de uma cartilha e de 
sementes de pata-de-vaca. Durante a ação evidenciou-se 
predominância do gênero feminino, com idade superior a 35 
anos, sendo a ação educativa essencial para a promoção da 
saúde, envolvendo o resgate de valores culturais, estimulando 
as atividades interdisciplinares e sobretudo facilitando o vínculo 
com a comunidade, o cuidado autônomo e a participação 
comunitária. 
Palavras-chave: Plantas Medicinais. Educação Popular. 
Atenção Primária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

(PICS) surgem em um contexto favorável de ampliação do olhar 

e interesse pela compreensão dos adoecimentos, onde os 

profissionais de saúde buscam novas formas de prevenção e 

tratamento que enriqueçam sua formação e seu potencial de 

cuidado em oposição a lógica biomédica, desumanizada nas 

relações com pacientes e abusiva no uso de tecnologias duras 

com efeitos iatrogênicos (SANTOS; TESSER, 2012). 

Sendo entendidas como métodos que não fazem parte 

das práticas convencionais biologicistas, as PICS são utilizadas 

para promover saúde e bem-estar, prevenir e tratar doenças.  

Sua crescente importância vem sendo compreendida como um 

“espaço de disputas de sujeitos e coletivos que integram 

políticas, serviços e práticas de cuidado-cura” dos quais 

reposiciona o paciente como centro e elemento fundamental de 

uma terapia menos dependente de tecnologia científica cara, 

porém eficazes e que acentuam a autonomia e autocuidado 

(BARROS; TOVEY, 2007, p. 207; SANTOS; TESSER, 2012). 
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Dentre as áreas contempladas pelas PICS está a 

fitoterapia, que é uma terapia integrativa que tem como base o 

uso de medicamentos fitoterápicos, que são definidos como 

aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas 

ativas vegetais, sendo uma terapia voltada para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde (SAAD, et al., 2016).  

Desde o início da história da humanidade é realizado o 

uso de plantas com objetivos medicinais, cujos conhecimentos 

acercas destas foram obtidos a partir da observação de sua 

utilização pelos animais e através da herança dos 

antepassados. A maioria das civilizações e culturas antigas 

utilizou plantas medicinais como remédio e, cada uma delas, 

produziu seu próprio corpo de conhecimento medico e 

repertorio terapêutico (SAAD, et. al., 2016). No Brasil, o uso 

destas está principalmente ligado a cultura indígena, que desde 

a antiguidade utiliza a natureza com fins terapêuticos. 

Devido à grande medicalização do Sistema Único de 

Saúde no Brasil e o desejo de reduzir essa prática por parte da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), viu-se na fitoterapia 

uma forma de diminuir o uso abusivo de medicamentos, 

contribuindo para uma menor incidência de efeitos colaterais e 

adversos nos tratamentos, por tratar-se de uma terapia natural 

(PINTO, 2012). 

Dentro desse contexto, foi institucionalizada no Brasil, 

através publicação da Portaria 971, de 3 de maio de 2006, a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC), regulamentando a oferta de diversas terapias 

integrativas no SUS. No mês consecutivo, deste mesmo ano, 

foi instituído o Decreto 5.813, de 22 de junho de 2006, que 

aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e 
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Fitoterápicos, de relevante contribuição para o uso seguro das 

plantas medicinais no Brasil (PINTO, 2012).  

O número de evidencias científicas que demonstram os 

benefícios do tratamento integrado entre a medicina alopática e 

as PICS é crescente, como também o número de profissionais 

capacitados, o que tem contribuído para uma valorização 

crescente dessas práticas nos cuidados em saúde. O uso 

dessas práticas no SUS evidencia a necessidade de prevenção 

de agravos e recuperação da saúde por meio de mecanismos 

naturais, sendo uma forma importante de diminuir a 

medicalização, como também de estimular o desenvolvimento 

do vínculo terapêutico e da integração do ser humano com o 

meio ambiente e a sociedade (JUNIOR, et. al., 2016).  

Entretanto, segundo dados do SISAB – Sistema de 

Informação em Saúde para a Atenção Básica, há registro de 

2.160 Unidades Básicas de Saúde que disponibilizam 

fitoterápicos ou plantas medicinais, sendo, assim, apenas 

cerca de 54% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 

estados e Distrito Federal ofertam as Práticas Integrativas e 

Complementares, o que demonstra ainda certa resistência por 

parte dos profissionais da Atenção Primária em Saúde (APS), 

porém esse número vem em constante crescimento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. BRASIL, 2018). 

Especialmente no âmbito da APS, a educação popular 

em saúde pode ser definida como um campo de práticas e de 

conhecimento em saúde mais preocupado com a criação de 

vínculos entre a ação assistencial e o pensar e fazer cotidiano 

da população. Logo, esta prática possibilita aos profissionais 

novas formas de cuidados em saúde, desenvolvendo serviços 

comunitários junto às comunidades locais e contribuindo para 
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o uso seguro e eficaz das plantas medicinais 

(VASCONCELOS, 2007). 

A educação popular em saúde é um ótimo meio de 

auxílio para os profissionais e serviços de saúde, visando ao 

entendimento do processo saúde-doença, tendo assim a 

promoção da saúde como meio principal para garantir a 

integralidade das ações. Seu objetivo principal é valorizar o 

saber e experiência do outro, entendendo que o conhecimento 

é construído coletivamente (ALBUQUERQUE, 2004). 

Diante dessas premissas, o presente trabalho tem como 

objetivo descrever a importância da educação popular em 

saúde como uma ferramenta na promoção do uso seguro e 

eficaz das plantas medicinais na atenção primária em saúde e 

sua contribuição na melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um relato de experiência de uma ação 

educativa em saúde sobre a utilização de plantas medicinais 

nos cuidados básicos de saúde, realizada pelo Projeto de 

Extensão intitulado “Educação Popular em Saúde” em parceria 

com o Projeto de Extensão Implantação do Horto de Plantas 

Medicinais pertencentes às Faculdades Nova Esperança, 

localizada no município de João Pessoa-PB. 

A ação foi desenvolvida na Unidade de Saúde da Família 

(USF) Colinas do Sul, no município de João Pessoa-PB, situada 

na área de abrangência das imediações da referida instituição 

de ensino e contou com a participação de um grupo de 20 

mulheres, usuárias desta USF, com idades entre 20-75 anos. O 

desenvolvimento das atividades se deu por discentes dos 
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cursos de graduação em Medicina e Farmácia, regularmente 

matriculados na instituição, sob a supervisão de docentes 

integrantes dos referidos projetos. 

A ação educativa foi realizada em 30 de outubro no ano 

de 2019, em uma quarta-feira à tarde, com três horas de 

duração. Envolveu orientações sobre o uso racional, seguro e 

eficaz de plantas medicinais, por meio do acolhimento, roda de 

conversa com exposição de banners, cartazes e uma dinâmica. 

No primeiro momento, foi feito o acolhimento no intuito 

de promover uma melhor interação, compromisso e estabelecer 

uma confiança em resposta às necessidades dos usuários de 

saúde. Após apresentação dos alunos e professores foi 

distribuído imagens de uma planta e pedido que as usuárias 

marcassem um X nas partes da planta que elas achavam que 

poderiam ser utilizadas para a preparação de chás. Neste 

momento elas também puderam relatar um pouco de suas 

experiências e conhecimentos prévios com o uso de plantas 

medicinais. 

No segundo momento, houve a apresentação do 

conteúdo na qual os alunos do projeto de Extensão de Farmácia 

iniciaram a roda de conversa falando sobre as formas de 

preparação e o uso de plantas medicinais, deixando claro para 

as usuárias que os chás são uma forma complementar ao 

tratamento de determinada doença. Alertou-se também para o 

fato de que as plantas apresentam interações medicamentosas 

e efeitos adversos e que a eficácia desta terapia depende da 

forma de preparo e uso dos chás. As formas de preparo 

demonstradas foram: infusão, decocção, tintura e alcoolatura. 

Além disso, foi entregue uma cartilha preparada pelos alunos 

explicando o modo de preparação dos chás com as plantas 
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mais utilizadas pela população, destacando as principais 

indicações terapêuticas destas. 

Os alunos de medicina do Projeto de Educação Popular 

em Saúde ficaram responsáveis por fazer uma pesquisa 

científica, através da literatura mais atualizada, sobre algumas 

plantas empregadas nos cuidados da atenção primária em 

saúde, com enfoque naquelas cultivadas no horto medicinal da 

USF Colinas do Sul. Para exposição foram utilizados cartazes 

com nome científico, nome popular, indicação terapêutica, 

formas de preparo e posologia, bem como a imagem da planta 

apresentada, para o conhecimento da população. As plantas 

abordadas foram: erva cidreira, saião, alcachofra, hortelã da 

folha grande, pata de vaca e insulina vegetal. A cada espécie 

vegetal apresentada foi aberto um espaço para que a 

comunidade pudesse interagir e relatar suas experiências, 

curiosidades e dúvidas acerca do tema. 

No terceiro momento, uma dinâmica foi realizada 

embasada no contexto da fitoterapia como ciência para 

promover saúde. Partindo do pressuposto da importância da 

interação durante a ação para sua maior efetividade, a dinâmica 

ocorreu da seguinte forma: Ao som de uma música com rítmo 

animado, a imagem de uma planta foi passada por cada uma 

das participantes que estavam organizadas em uma roda. 

Quando a música era pausada, a participante que estava com 

o desenho respondia uma pergunta sobre o que foi 

anteriormente abordado, de acordo com o seu conhecimento e 

sua opinião, sendo todas as perguntas posteriormente 

esclarecidas pela equipe da ação, com base em fundamentos 

científicos. Objetivou-se com tal metodologia promover 

orientações acerca de conceitos como toxicidade e preparação 

de chás.  
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Além disso, foi entregue sementes de pata de vaca, uma 

das plantas medicinais apresentadas na ação educativa, para 

as usuárias cultivarem, e no verso da embalagem tinha a 

explicação de como plantar orientando sobre o substrato, 

preparo das mudas, a germinação e o plantio efetivo (Figura 1). 

 

Figura 1:Pata de Vaca. 

 
Fonte: Fintelmann, Weiss, 2014. 

 

Por fim, foi feito um momento de descontração com 

lanche coletivo (bolo, bolachas, rosquinhas, suco e café), além 

da degustação de alguns tipos de chás que foram apresentados 

durante a ação. Nesse momento as usuárias demostraram o 

quanto haviam se interessado pelas informações passadas e 

deixaram explicito a necessidade da utilização das plantas 

medicinais para a prevenção e/ou tratamento de doenças. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as participantes da ação educativa sobre o uso 

racional de plantas medicinais, evidenciou-se a predominância 
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exclusiva do gênero feminino, sendo a faixa etária de maior 

frequência acima dos 30 anos. A alta representatividade 

feminina pode ser justificada por este grupo ter mais 

preocupação com a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças, além de serem mais atentas a sintomatologia das 

doenças do que os homens e isso se justificaria pela 

incumbência que as mesmas recebem desde cedo para 

reproduzirem e consolidarem os papéis que as tornam 

responsáveis pela manutenção das relações sociais de 

cuidados e pela prestação de serviço aos outros (BERTOLDI et 

al., 2004; GOMES, 2007).  

Lima (2014) evidencia que pessoas com idade superior 

a 35 anos são os detentores do conhecimento sobre a utilização 

de plantas medicinais, apontando que a informação sobre este 

assunto é mantida por pessoas mais velhas. Schiavo (2017) 

observou em seu estudo sobre o conhecimento de plantas 

medicinais utilizadas por mulheres em Injuí-RS que a média das 

entrevistadas foi superior a 50 anos, porém Pereira (2015) 

revelou que o predomínio das mulheres usuárias de plantas 

medicinais na cidade de Picus-PI foi com idade entre 35 e 55 

anos, corroborando com a presente ação. 

A interação das participantes ao longo de toda a ação 

educativa foi decisiva para identificar as reais necessidades das 

usuárias, as quais relataram suas experiências, curiosidades e 

dúvidas acerca do tema, possibilitando a construção de 

conhecimentos e troca de saberes, bases essenciais da 

educação popular em saúde. 

Além disso, as dinâmicas desenvolvidas auxiliaram no 

aprendizado e memorização dos efeitos, doses e 

contraindicações de uso das plantas medicinais, contribuindo, 
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de forma descontraída, para uma maior aprendizagem pela 

população. 

A ação educativa foi essencial para a promoção da 

saúde, que envolveu o resgate de valores culturais, estimulou 

as atividades interdisciplinares e sobretudo facilitou o vínculo 

alunos-comunidade, além da aproximação entre profissionais e 

usuários, o cuidado autônomo e a participação comunitária. 

A realização de ações educativas permite a integração 

de diferentes pessoas e a troca de conhecimentos e 

experiências vividas. Ao se tomar a produção de sentidos como 

processo dialógico, a intervenção grupal tem por objetivo 

facilitar a emergência de novas percepções sobre fatos, 

acontecimentos e valores, bem como o exercício do respeito à 

diferença (ANDRADE, 2013). 

Percebeu-se durante a explanação que as mulheres 

tinham algum conhecimento acerca dos benefícios das plantas 

e muitas relataram que faziam uso de chás regularmente, 

principalmente para tratar problemas gastrintestinais e 

hiperglicemia. Almeida (2012), entretanto, observou em seu 

estudo que um baixo percentual da população que fazia uso 

regular de plantas para a cura de doenças, somente 29% 

possuíam pelo menos uma pessoa usuária de plantas 

medicinais.  

O uso das plantas medicinais tem se tornado algo 

cotidiano, a facilidade com que esses produtos são ofertados 

aumenta seu consumo (FIRMO, 2011). Atualmente, muitos 

fatores têm contribuído para o aumento da utilização das 

plantas como recurso medicinal, entre eles, o alto custo dos 

medicamentos industrializados, o difícil acesso da população à 

assistência médica, bem como a tendência ao uso de produtos 

de origem natural (WANDERLEY, 2015). 
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As participantes relataram que faziam uso de chás por 

conta própria e que nenhum profissional habilitado tinha 

indicado o uso. Resultado semelhante ao encontrado por 

Oliveira (2018) que descreveu, na região de Colombo/PR, que 

as mulheres faziam o uso de chás por meio do conhecimento 

empírico passado de geração em geração pelos familiares. 

Durante a ação percebeu-se que a maioria das 

participantes ficaram surpresas em relação às contraindicações 

de algumas plantas, principalmente para as gestantes. Elas 

ainda afirmaram que não sabiam dos riscos que os chás 

poderiam trazer e acreditavam que por se tratar de um produto 

natural podiam fazer o uso sem nenhuma restrição ou risco e 

quantas vezes fosse necessário. Oliveira (2018) disse em seu 

estudo que 26,56% dos participantes tinham conhecimento que 

plantas medicinais podem causar efeitos deletérios e ainda 

destacou que dentro da população que afirmou conhecer os 

riscos, as crianças e gestantes foram apontadas como grupo de 

maior risco. 
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Figura 2. Fotografia da ação de plantas medicinais 

 
Fonte: próprio autor 

 

Sobre a planta Pata-de-Vaca o conhecimento repassado 

ao grupo participante é foi que a folha de pata de vaca 

apresenta fitoquímicos com ação hipoglicemiante, ou seja, pode 

reduzir a glicemia, glicose circulante no sangue. Além disso, 

aumenta a interação da insulina com as células, promovendo 

maior captação e estimulando degradação da glicose, sem 

deixá-la circulante na corrente sanguínea por muito tempo 

(FINTELMANN; WEISS, 2014). 

Além disso, O conhecimento sobre a espécie vegetal a 

ser utilizada e sua indicação de uso pela população que utiliza 

estas espécies é fundamental, pois existem grupos mais 

susceptíveis a efeitos indesejados pelo consumo da planta 

dentre eles destacam-se as gestantes, as crianças, os 

cardiopatas, entre outros precisam de cuidados ao consumir 

evitando assim abortos, efeitos teratogênicos, infarto, 

intoxicações e até mesmo o óbito (SILVEIRA, 2008). 

Estudos revelam que grande parte da população faz uso de 

tais terapias sem o devido acompanhamento, o que pode trazer 
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riscos para a saúde, uma vez que muitas dessas espécies 

apresentam registro de toxicidade e contraindicações, levando 

a intoxicações severas (TOMAZZONI, 2006). Lima (2014) 

afirma que é necessário que a comunidade seja orientada 

quanto à forma de uso e preparo das mesmas, contribuindo 

para o uso seguro e eficaz desta terapêutica alternativa à saúde 

da população, melhorando a qualidade de vida e minimizando 

os custos para o Sistema Único de Saúde. 

Durante a ação deixou-se claro para as mulheres que o uso 

de plantas medicinais deve ser feito de forma segura e como 

terapia alternativa e adjuvante para determinada patologia. A 

fitoterapia apresenta-se como uma possibilidade de atuar como 

coadjuvante nos tratamentos alopáticos, desde que sejam 

levadas em consideração suas possíveis complicações, 

fazendo-se necessário um conhecimento por parte dos 

profissionais de saúde que estarão atuando e indicando a 

terapia aos pacientes (BRUNING, 2012). 

Medeiros (2013) demonstrou no seu estudo de 

aprendizagem sobre plantas medicinais que a participação e a 

responsabilidade na realização das atividades propostas, 

favorece o aumento de interesse sobre o estudo das plantas e 

automaticamente a aprendizagem dos educandos. O mesmo 

elucidou ainda que houve aprendizagem de forma significativa, 

lúdica e de extrema importância para maioria dos estudantes. 

A ação educativa foi planejada para informar a comunidade 

sobre o uso de plantas medicinais e suas formas de preparo, 

fundamentando-se na utilização racional das mesmas nos 

cuidados básicos de saúde, sobretudo daquelas cultivadas no 

horto medicinal da Unidade de Saúde Colinas do Sul, em João 

Pessoa, Paraíba. Estudos semelhantes têm fortalecido o 

emprego desta prática pela comunidade, como aquele relatado 
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por Bastos (2004), que realizou uma atividade pautada na 

educação popular, almejando superar as diferenças e as 

distâncias entre as margens do rio do saber humano, o lado do 

conhecimento e das práticas analisadas pela ciência, e as 

margens de lá, dos sistemas de conhecimentos e de práticas 

sociais populares femininas, valorizando o conhecimento das 

plantas medicinais e de sua arte curativa no âmbito popular. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir de uma ação educativa de saúde com usuárias 

diabéticas ou pré-diabéticas, foi evidenciada a importância da 

educação popular em saúde na prevenção, promoção e 

tratamento de uma doença crônica de elevada prevalência 

como problema de saúde pública e de complexo manejo 

terapêutico.  

É evidente a importância da fitoterapia, mediante o emprego 

de plantas medicinais, como um projeto conjunto na atenção 

primária à saúde, para que a população tenha acesso a outras 

formas e associações terapêuticas, impactando positivamente 

na qualidade de vida da comunidade, especialmente das mais 

carentes.  

A utilização de plantas medicinais no Brasil é facilitada, pela 

grande diversidade vegetal e o baixo custo associado à 

terapêutica, o que chama a atenção dos programas de 

assistência à saúde e profissionais. 

A partir do estudo realizado, nota-se a necessidade do 

conhecimento sobre o local da planta a ser utilizada, modo de 

preparo e a indicação de cada uma. De modo geral, as plantas 

medicinais quando consumidas da forma correta podem trazer 

inúmeros benefícios à saúde, uma vez que podem agir como 
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estimulantes, calmantes, antifúngicas, antibacterianas, 

antimicrobianas, dentre outros. 

Essas plantas podem ser preparadas a partir do método de 

infusão, o qual é utilizado para todas as plantas medicinais ricas 

em componente voláteis por meio da fervura. Utilizam-se as 

partes mais frágeis das plantas, como flores, botões ou folhas.  

Outro método bastante empregado é o da inalação e a 

tintura. A inalação é a combinação dos compostos voláteis com 

o vapor dágua, que age principalmente nas vias respiratórias. 

Já a tintura é um dos métodos mais usados para se conservar 

os princípios ativos das plantas medicinais, uma vez que a 

maioria deles é solúvel em álcool. O líquido pode ser consumido 

na forma de gotas diluídas em água fria (para uso interno) ou 

em pomadas e fricções (para uso externo). 

Apesar da vasta disseminação e da notória eficácia do uso 

de plantas com fins curativos, faz-se necessário um maior 

acompanhamento e orientação dos profissionais de saúde 

sobre uso racional das mesmas, a fim de minimizar os danos à 

saúde da população. 

Além disso, é evidente o papel fundamental do 

conhecimento tradicional para a descoberta das propriedades 

medicinais dessas plantas, revelando, assim, a importância de 

se reconhecer e valorizar as experiências individuais.  

Reflete-se a necessidade de maior ampliação da política 

de educação popular em saúde junto as PICS e a fitoterapia no 

tratamento de agravos à saúde, a exemplo das doenças 

crônicas, para as diversas realidades socioculturais. 

Conjuntamente, confirma-se a importância da 

interdisciplinaridade nos cuidados primárias à saúde no 

tratamento e na prevenção de diversas doenças cuja a atenção 

no cuidado não deve se embasar apenas no tratamento 
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alopático, mas no fortalecimento das PICS como forma de 

cuidar do usuário de maneira integral. 

Desse modo, torna-se relevante a atuação da extensão 

universitária, por meio da educação popular em saúde, a fim de 

ampliar o foco da relação teórico-prática, no intuito de garantir 

uma maior interação entre a instituição de ensino e a sociedade, 

integrando o conhecimento científico com o popular. 
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RESUMO: A escabiose é uma infestação cutânea  que tem 
representado grande demanda na Unidade Basica de Saúde, 
sendo frequente na população pediatra, regiões desfavorecidas 
e países subdesenvolvidos, expondo todos esses grupos a 
risco de morbidade e mortalidade. Objetivo: descrever sobre a 
escabiose, através de um relato de experiência, reafirmando a 
importância da educação em saúde. Método:Trata-se de um 
estudo descritivo do tipo relato de experiência que expõe 
aspectos de uma visita domiciliar vivenciados pela equipe da 
Estratégia Saúde da Família, localizada no município de 
Bayeux, Paraíba, Brasil, no mês de julho de 2018. Resultado: 
Foi realizado o exame físico céfalopodálico em todos os 
moradores da residência, onde foi possível visualizar lesões 
papulares eritematosas pruriginosas em virilha, nádegas e 
membros inferiores. Foram prestados cuidados em todos os 
aspectos relacionados a higiene pessoal, autocuidado, 
orientações sobre o desenvolvimento da patologia, cuidados 
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psicológicos e de relações familiares, além de atualização 
vacinal da criança.Conclusão: A escabiose é uma dermatose 
frequente e necessita de mais pesquisas, bem como, sugere-
se a notificação às entidades de saúde pública competentes. 
Desta forma, havendo melhor conhecimento da realidade local 
permitindo promover e programar estratégias de apoio social e 
prevenir surtos de escabiose. 
Palavras-chave: Escabiose. Saúde Pública. Prevenção.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A escabiose (sarna) é uma infestação cutânea 

parasitaria causada pelo ácaro Sarcoptesscabiei. É vista como 

um problema de saúde pública, bem como,sendo considerada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2013 uma 

Doença Tropical Negligenciada (DTNs) (KIESELOVÁ, 2018). 

 O ciclo de vida do ácaro Sarcoptesscabiei se inicia 

quando a fêmea penetra na pele humana para depositar seus 

ovos.Quando eles eclodem, liberam as larvas que voltam à 

superfície da pele para completar seu ciclo evolutivo 

(GOLDSTEIN, 2016). 

 As manifestações clínicas estão ligadas à ação direta do 

ácaro, quando se movimenta nos túneis da pele e também pela 

hipersensibilidade desenvolvida pela contaminação, resultando 

em erupção cutânea intensamente pruriginosa, composta por 

pápulas, nódulos e vesículas. Estas lesões aparecem 

principalmente nas áreas dasmãos, pulsos, dedos, axilias, 

nádegas, virilhas, genitais e seios das mulheres (SANTIAGO, 

2017). 

 Nas crianças pequenas a infestação pode ser 

assintomática, bem como, apresentar sintomas como falta de 

apetite, irritabilidade e insônia.No que diz respeito as lesões, 
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nessa faixa etária são mais frequentes nas palmas das mãos, 

nas plantas dos pés e na cabeça(SANTIAGO, 2017). 

A infestação pode resultar em complicações graves, 

incluindo infecções invasivas. O impetigo pode progredirpara 

infecção grave da pele e tecidos moles, infecção óssea e 

articular, sepse ou complicações imunomediadas da infecção 

por estreptococos, como glomerulonefrite e febre 

potencialmente reumática, outra complicação frequente é a 

eczematização resultante do ato de coçar ou do uso de 

produtos tópicos irritativos (MILLICENT, 2019). 

Uma variante grave da escabiose é a sarna crosta (ou 

norueguesa), onde ocorre uma hiperploriferação dos ácaros, 

acontecendo em um pequeno número de casos, frequente em 

doentes com imunidade comprometida, má nutrição, 

incapacidade física ou mental, idade avançada, e também em 

doentes pediátricos, particularmente com trissomia 2. 

Clinicamente apresenta-se uma hiperqueratose com escamas 

e crostas espessas, geralmente envolvendo cotovelos, joelhos, 

mãos, pés e couro cabeludo (CHANDLER, 2019).  

No que refere-se a epidemiologia,  não se tem um 

numero exato de casos no mundo, mas estima-se que cerca de 

300 milhões de pessoas no ano são infectadas, com uma 

prevalência de 5 a 10% em crianças, bem como sendo mais 

frequente nas regiões desfavorecidas e países 

subdesenvolvidos, expondo todos esses grupos a risco de 

morbidade e mortalidade tanto através de seus efeitos 

diretosquanto por permitir infecções secundárias(OSTI, 2019). 

Quando se trata de sua frequência relacionada a paises em 

desenvolvimento, esta geralmente afeta a população pré 

escolar, adolescente( TINCOPA-WONG, 2017). 
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No Brasil sua prevalência é de 10%, tendo como 

incidência geral nos países tropicais cerca de 25%, sendo maior 

em regiões com baixo nível econômico (DEMARQUE, 2019). 

Nos países em desenvolvimento, onde a pobreza, as condições 

de higiene precárias e a dificuldade de acesso a cuidados de 

saúde desempenham o papel principal na sua propagação, a 

escabiose surge em epidemias e representa um problema de 

saúde pública importante, dada a sua elevada prevalência (> 

10%) e contagiosidade (SANTIAGO, 2017). 

Mesmo que  seja possível encontrar descrita na literatura 

a relação entre escabiose e o baixo nível econômico, o estudo  

de  Kieselóva (2018)  observou apenas a  associação para o 

grupo de crianças com idade < 2 anos em relação a escabiose, 

bem como foi possivel observar um predominio no sexo 

masculino.  

Apesar dessas estimativas, um grande déficit é a 

escassez de dados epidemiológicos, medidas para seu controle 

e erradicação são precárias e a doença ainda não faz parte da 

agenda global de saúde (OSTI, 2019). 

A transmissão ocorre, sobretudo, através de contato 

direto com a pessoa infectada, e apenas raramente através de 

objetos ou fómites (FITZGERALD, 2014).O risco de surto é 

particularmente elevado nos indivíduos institucionalizados, 

malnutridos e imunossuprimidos. Adicionalmente, o atraso no 

diagnóstico pode resultar em disseminação do ácaro, 

nomeadamente, nos grupos socialmente desfavorecidos 

(SANTIAGO, 2017). 

O controle efetivo da escabiose em saúde pública deve 

ser baseado no tratamento em massa associado à educação 

em saúde.Especialmente no controle da escabiose, é 

necessário o tratamento de todos os membros da família do 
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indivíduo acometido e dos parceiros sexuais, inclusive dos 

assintomáticos. Infelizmente, o tratamento extensivo aos 

contatos mais próximos do indivíduo acometido raramente 

acontece, seja por falta de informação da população ou ainda 

pela não aderência do paciente ao tratamento (TAVARES, 

2013). 

Atualmente, na Unidade Básica de Saúde a escabiose 

representa grande demanda dermatológica, devido a isto, vem 

sendo incorporada a diversos cadernos do Ministério da Saúde 

com o objetivo de informar os profissionais sobre como atender 

e manejar os casos. Porém, apesar do caráter esclarecedor e 

curativo dos manuais, as complicações da doença ainda são 

pouco expostas e correlacionadas a patologia, trazendo desta 

forma a necessidade de maiores explicações sobre sua 

ocorrência e forma de condução, com o propósito de gerar 

melhorias na atenção básica, bem como,  de evitar 

complicações a saúde e melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes (DEMARQUE, 2019). 

A educação em saúde é um instrumento que propicia 

promoção da saúde, prevenção de doenças e consequente 

melhora na qualidade de vida da população na atenção básica, 

qualificando o individuo na resolução dos seus problemas, bem 

como, exigindo  sempre sua participação, pois estes são os 

principais agentes modificadores do ambiente no qual estão 

inseridos (FITZGERALD, 2014). 

Segundo Falkenberg (2014) a Organização Mundial da 

Saúde apresenta elementos que pressupõe a integração de três 

elementos para a pratica de educação em saúde, sendo eles: 

os profissionais de saúde que se importam com a prevenção e 

promoção,bem como, com as praticas curativas; os gestores 

que apóiam esses profissionais; e a população que precisa da 
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construção do conhecimento com o objetivo de aumentar sua 

autonomia no cuidado individual e/ou coletivo.  

Ações educativas podem ser realizadas como suporte na 

educação em saúde, através de serviços de saúde, 

brincadeiras, vídeos. Nessa perspectiva conscienntizando as 

famílias que passam a aplicar os novos conhecimentos em sua 

vida cotidiana, tendo como resultado a melhoria da qualidade 

de vida. As ações educativas orientam para que possa haver o 

cuidado e, consequentemente, a prevenção do adoecimento 

(ANDRADE,2014). 

Nesta perspectiva, o controle, prevenção, tratamento da 

escabiose merecem ser abordados nas redes de atenção 

básica com o objetivo de conscientização desta doença, bem 

como seu controle e demistificação.  

Sendo assim, este trabalho objetivou descrever sobre a 

escabiose, através de um relato de experiência, reafirmando a 

importância da educação em saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência que aborda aspectos de uma visita domiciliar 

vivenciada por uma equipe da Estratégia Saúde da Família.

 Relato de experiência caracteriza-se por descrever 

precisamente uma vivência que possa contribuir de forma 

relevante para área de atuação. 

 A visita domiciliar foi realizada com Agentes Comunitário de 

Saúde (ACS), Médica e Enfermeira. A experiência ocorreu na 

cidade de Bayeux/PB, em uma Estratégia Saúde da Família, no 

período de Julho de 2018.  
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 Nas consultas de enfermagem ao adulto e puericultura 

pode-se observar várias ocorrências de casos de escabiose na 

comunidade, grande parte das vítimas tratava-se de crianças. 

Mas, esse caso especial chamou a atenção da equipe por se 

tratar de uma gestante com 30 semanas e a mesma relatou que 

residia com mais três filhos,um lactante de 7 meses, uma 

criança de 3 anos e o terceiro com 4 anos. O que nos fez 

realizar a visita domiciliar afim deavaliartodas as crianças, bem 

como as condições de moradia da família.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Diante da visita domiciliar com a equipe multiprofissional, foi 

possível, em primeira instância, diagnosticar a escabiose em 

todas as crianças da residência. No primeiro momento foi 

realizada uma conversa explicativa e esclarecedora acerca da 

escabiose, bem como foi realizado o exame físico 

céfalopodálico em todos os moradores da residência, onde foi 

possível visualizar lesões papulares eritematosas pruriginosas 

em virilha, nádegas e membros inferiores.  

 Foram prestados cuidados em todos os aspectos 

relacionadosa higiene pessoal, autocuidado, orientações sobre 

o desenvolvimento da patologia, cuidados psicológicos e de 

relações familiares, além de atualização vacinal das crianças. 

Ao exame físico, encontravam-se corados, hidratados, afebris, 

com lesões papulares eritematosas pruriginosas em punho 

(fig.1), virilha, cabeça, nádegas e membros inferiores (fig.2), 

com piora do prurido no período noturno.  
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Figura 1. Lesões em punho e mão causadas por escabiose. 
 

 
Fonte: Google imagens, 2019. 

 

Figura 2. Lesões em plantas dos pés de uma criança causadas 
por escabiose. 
 

 
Fonte: Google imagens, 2019. 
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 O diagnóstico de escabiose é essencialmente clínico. O 

prurido, com agravamento noturno; as lesões características 

(sobretudo os sulcos acarinos); a sua distribuição típica 

(predileção pelas pregas interdigitais das mãos e pelos 

genitais); e a presença de outros membros da família/contactos 

próximos afetados, são as principais pistas para o diagnóstico 

(OSTI, 2019). 

 O estudo de Kieselová (2018) observou uma diferença em 

relação ao diagnostico no grupo pediátrico e no grupo adulto, 

identificando maior concordância no grupo pediátrico, isto 

podendo estar realicionado ao fato de que os pediatras 

possuem maior experiencia em relação a escabiose, motivo 

esse dar-se por ser mais frequente nessa população.  

 De acordo com Demarque (2019) a coceira intensa 

frequente na doença ocasiona a perda de sono que piora a 

qualidade de vida do individuo, o que está associado a 

depressão da capacidade de defesa do sistema imune do 

paciente.  

 O ato de coçar leva a escoriações na pele o que ocasiona 

perda de sua capacidade de barreira e a dificuldade de 

cicatrização das lesões, trazendo dessa forma o aparecimento 

de infecções secundárias, principalmente as ocasionadas por 

microorganismos frequentes deste sítio, como o S. pyogenes e 

o S. aureus (DEMARQUE 2019). O risto de infecções 

secundárias e sepsena escabiosetorna-se ainda maior 

(SANTIAGO, 2017). 

 A predisposição a sequelas não supurativas e supurativas 

graves parte das infecções secundárias, pois o mecanismo de 

inibição do sistema complemento promovido pelo ácaro facilita 

o crescimento de microorganismos oportunistas (ENGELMAN, 

2013). 
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 Como conduta médica foi prescrito permetrina sabonete, 

lavar nas lesões 3x ao dia,dexclorfeniramina suspensão 2 ml 

8/8 h por 7 dias eivermectina juntamente com medidas 

higiênicas, assim como separar os materiais de higiene dos 

residentes do domicílio, ferver as vestimentas para evitar 

contágio através dos fomitês, 

 O tratamento da escabiose estrutura-se em duas fases: 

erradicação dos ácaros e controle da transmissão. Todos que 

estejam próximos do doente, mesmo que não apresentem 

sintoma, devem ser tratados de forma simultânea para evitar a 

reinfestação (MONTIBELLER DA SILVA, 2014). 

 A escolha do tratamento é determinada por diferentes 

fatores (tabela 1), podendo ser eles a idade do doente, 

gravidade da doença, experiência local, presença de 

eczema/escoriação, toxicidade do fármaco, entre outros. Deste 

modo, obtendo várias opções tópicas de medicações 

disponíveis: permetrina, benzoato de benzilo,crotamiton, 

lindano e enxofre, e aivermectina sendoo único tratamento oral 

disponível (MONTIBELLER DA SILVA, 2014). 

  

https://revista.uniplac.net/ojs/index.php/uniplac/article/view/1254/0
https://revista.uniplac.net/ojs/index.php/uniplac/article/view/1254/0
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Tabela 1. Resumo de fatores e modo de usar segundo cada 
medicação para o tratamento de escabiose.  

TRATAMENTO 
FATORES PARA 
USO 

 
MODO DE USO 

Permetrina 
Recomendado para 

crinças> 2 anos 

Tópico. 1 aplicação 
de 8-14 horas, 

depois remover por 
lavagem; repetir em 

7 dias 

Benzoato de benzilo 

Containdicação em 
crianças < 30 

meses  
 

Precauções na 
gravidez e 

amamentação  

Tópico. 
3 aplicações 

separadas por 24 
horas; repetir em 7-

10 dias  
 

Após banho e 
secagem, aplicar 
em camada fina, 
uniforme e com 

massagem ligeira; 
deixar secar e 

aplicar segunda 
camada 

Crotamiton 
Precauções na 

gravidez e 
amamentação 

Tópico. 2 aplicações 
separadas por 24 
horas; em alguns 

casos pode ser feita 
aplicação diária até 
5 dias ou repetir em 

7 dias 

Lindano 
Containdicado na 
gestação e idade 

pediátrica 

Aplicação 8-12 
horas; repetir em 7 

dias 

Enxofre Nenhuma 

Tópico.  3 
aplicações 

separadas por 24 
horas; em alguns 
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Fonte: SANTIAGO, 2017 

 

  

casos repetir em 7 
dias 

Ivermectina 

Contraindicação em 
crianças <15 kg, 

grávidas e 
amamentação 

Oral.  200 µg/kg 
dose única; repetir 

em 14 dias 



ESCABIOSE E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

397 
 

Tabela 2. Fatores gerais para o tratamento de escabiose 
 

Fonte: SANTIAGO, 2017. 

 

 No estudo de Demarque (2017) foi realizado uma revisão 

bibiográficacom 19 artigos de relevância, onde foi possível 

concluir que o tratamento com a ivermectina oral mostrou-se 

importante no que se refere a estratégia de controle, redução 

da prevalência e incidência da doença, podendo assim reduzir 

as complicações e infecções secundárias.  

 A dermatoscopia tem sido usada como ferramenta no 

auxílio ao diagnóstico da escabiose, sendo um procedimento 

não invasiso, realizado em um período curto de tempo, tendo 

boa aceitação dos pacientes, bem como, sendo facilmente 

acessível aos profissionais. O uso da dermatoscopia permite a 

identificação de um achado clínico sugestivo para a escabiose, 

o sinal de “asa-delta’’ ou “rasto de avião’’ (fig.3) que dar-se ao 

sulco de acarina, mas quando se trata da sarna crosta (fig.4), 

não é comum a presença de sulcos.  

Figura 3.Demartoscopia de achado clínico referente ao sinal de 
“asa delta” da escabiose. 

 
Moradores da mesma casa que o paciente esses sendo sintomáticos ou 

não, deverão ser tratados ao mesmo tempo. 

 
Após o tratamento, as roupas pessoais e de cama (fronhas, lençóis, 
cobertores) usadas nas últimas 72 horas, deverão ser lavadas a 
temperaturas superiores a 50-60ºC. 

 
Os animais domésticos não necessitam de tratamento. 

 
No que se refere ao tratamento tópico, deverá ser aplicado em todo o 
corpo. Mas quando se diz respeito a crianças e idosos, os tópicos deverão 
ser aplicados no couro cabeludo,face, pescoço (poupando boca e olhos). 
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Fonte: Google imagens, 2018 

Figura 3. Sarna Crosta. 

 
Fonte: Google imagens, 2018 

 

Após a escabiose ser recentemente reconhecida como 

uma doença tropical negligenciada pela OMS, foi identificada a 

necessidade de ampliar esforços para identificar e implementar 

estratégias de intervenção, sendo necessário dispor de meios 

padronizados de classificação das áreas geográficas em 

relação à prevalência da escabiose (MARKS, 2018). 
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Embora exista uma gama de opções eficazes de 

tratamento para a escabiose, a natureza altamente contagiosa 

da doença torna seu controle de saúde pública desafiador. 

Grande parte da ineficácia terapêutica é referente a falta 

de adesão ou abandono do tratamento, tendo em vista que o 

mesmo existe paciência e tempo, podendo evoluir para 

complicações, bem como irritações e dor cutânea pela 

aplicação incorreta dos tópicos, podendo o paciente ser 

reinfestado por contatos próximos não identificados e, 

consequentemente, não tratados(MARKS, 2018). 

A educação em saúde direcionada ao paciente e a 

família é fundamental para o controle da doença, tendo em vista 

que a promoção da saúde proporciona o processo de 

capacitação da comunidade, desta forma os mesmos podendo 

podendo ter um melhor qualidade de vida e lidar de modo 

melhor com o processosaúde- doença (FALKENBERG 2014). 

Segundo Falkenberg (2014) o Ministério da Saúde 

entende educaçãoemsaúde como, um conjunto de práticas do 

setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no 

seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a 

fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas 

necessidades, bem como, podendo se expressar como um 

processo político pedagógico que requer um pensamento crítico 

e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e propor ações 

transformadoras que levem o indivíduo à sua autonomia e 

emancipação como sujeito histórico e social, capaz de propor e 

opinar nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família 

e de sua coletividade. 

Diante disto, é preciso apontar que a escola é um meio 

que o profissional consegue promover práticas educativas de 

ensino e aprendizagem na saúde do escolar, sendo o ambiente 
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da sala de aula um dos intermediadores para permuta de 

conhecimento, educação e cultura, transformando o aluno em 

um agente promotor da saúde (CRUZ et al., 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

A escabiose é uma dermatose frequente e necessita de 

incentivos a pesquisa, visto que a literatura  ainda é escassa de 

aspectos epidemiológicos que expõem a associação da doença 

com complicações e possíveis estratégias de intervenção.  

Sugere-se a notificação às entidades de saúde pública 

competentes. Desta forma, um melhor conhecimento da 

realidade local permitiria promover e programar estratégias de 

apoio social e prevenir surtos de escabiose.Também se faz que 

sejam tomadas medidas a fim de permitir a implementação de 

estratégias com a finalidade do controle e erradicação da 

escabiose.    

Por tudo, é de suma importância o entendimento da 

população acerca da temática abordada, afim de esclarecer 

convicções equivocadas, e desta forma poderem indentificar de 

modo melhor o que é, como evitar, quais precauções para 

menores danos e melhoria de saúde.  

O desenvolvimento dessa pesquisa junto a equipe 

multiprofissional evidenciou ainda mais a importância da 

temática abordada, bem como da educação em saúde como 

estratégia na promoção e prevenção em saúde.  

Neste contexto, torna-se responsabilidade aos profissionais 

utilizar-sem de metodologias que promovam simultaneamente 

interação social e disseminação de informações relevantes que 

despertem no indivíduo o discernimento de responsabilidade 

sobre sua saúde e da população para controle de doenças. 
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Os profissionais de saúde, por meio de suas ações 

educativas, conseguem a interação profissional- paciênte. O 

conteúdo transmitido necessita ser o mais autoexplicativo 

possível, sem uma linguagem complexa e com termos 

científicos biológicos e rebuscados, para que todos 

compreendam aquilo que está sendo ensinado,  bem como 

possam se sentir a vontade para sanar suas duvidas a respeito 

da temática abordada.  

Por conseguinte, percebesse que a educação em saúde  é 

um instrumento que promove promoção da saúde, prevenção 

de doenças e como resultado melhora a qualidade de 

vida/saúde da população.  
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RESUMO: Introdução: Atemática segurança do paciente tem-
se tornado cada vez mais presente nestes últimos 15 anos, 
neste estudo ressaltamosa relevância das ações educativas 
para promover segurança aos pacientes que se encontram no 
ambiente hospitalar no Brasil.Objetivo: Realizar uma revisão 
da literatura sobre ações para promoção da segurança dos 
pacientes.Método:Estudo de revisão integrativa da literatura, 
visando apreender o que existe na literatura científica sobre 
quais são as estratégias educativas utilizadas no Brasil com o 
intuito de promover a segurança do paciente no âmbito 
hospitalar.Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a 
seguinte questão: "Quais as estratégias educativas utilizadas 
no Brasil para promover segurança aos pacientes no âmbito 
hospitalar. Resultados:Após o cruzamento dos descritores 
foram identificados 144 artigos, com a aplicação dos filtros para 
refinamento da pesquisa, obteve-se 06 publicações. Numa 
etapa posterior, foi realizada a leitura dos títulos e resumos 
sendo excluídosmais 02 artigos que se encontravam repetidos, 
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tendo sido considerados eleitos 04 artigos.Os trabalhos 
selecionados foram sumarizados e classificados de acordo com 
os seguintes critérios: ano de publicação e base de dados. 
Conclusão:A implantação da educação diária rotina ajuda na 
detecção precoce de complicações e minimizam danos e 
incidentes, inserir assuntos sobre a temática nos cursos de 
graduação de saúde, é fundamental para mudar paradigmas e 
consolidar uma cultura de segurança efetiva. 
Palavras-chave:Educação em saúde. Promoção da saúde. 
Segurança do paciente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a 

segurança do paciente como a ausência ou redução, a um nível 

mínimo aceitável, do risco de sofrer danos desnecessários no 

curso dos cuidados de saúde, cuja sua abordagem primordial 

está voltada para tratar os riscos relacionados a assistência 

prestada ao paciente, assim como procurar dimunir esses 

riscos (WHO, 2009). 

Verificamos que data desde o final da segunda Guerra 

Mundial já havia uma preocupação com a cultura de segurança 

dos pacientes nas organizações de saúde, uma vez que eram 

periodicamente divulgados pelos meios de comunicação norte-

americanos da época, efeitos indesejáveis, diretamente 

relacionados aos cuidados de saúde, expressamente 

representado pela alta morbidade demonstrado em vários 

estudos epidemiológicos (ROMERO et al, 2018). 

Nos anos de 1998, foi publicado um artigo pelo 

renomado psiquiatra Arthur Barsky, que ressaltava que, apesar 

dos indiscutíveis avanços técnicos, diagnósticos e terapêuticos 

e da notória melhora dos indicadores da saúde da população, 
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os usuários dos serviços médico-hospitalares nos países 

desenvolvidos demostravam cada vez mais descontentamento 

com a assistência que recebiam e com a percepção de saúde 

que tinham (ROMERO et al, 2018). 

O tema segurança do paciente tem-se tornado cada vez 

mais presente nestes últimos 15 anos, motivando políticas 

internacionais de saúde, a fim de controlar os riscos oriundos 

dos serviços de saúde de forma efetiva. Estudos a respeito 

desta temática, apontam diversos fatores como contribuintes 

para melhoria da assistência prestada, assim como também 

nos mostra elementos causadores de eventos adversos, como 

a ligação entre a carga de trabalho da equipe de enfermagem e 

qualidade de segurança dos cuidados prestados aos pacientes 

(CARLESI et al, 2017). 

Por conseguinte, o Ministério da Saúde (MS) instituiu no 

Brasil, por volta do ano 2013, o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP) com o intuito de executar um 

pacote de medidas assistenciais, educativas e programáticas e 

iniciativas direcionadas à segurança do paciente nos diversos 

níveis da atenção, organização e gestão de serviços de saúde 

por meio da implementação do gerenciamento de risco e de 

Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de 

saúde (BRASIL,2014). 

Quando se fala em segurança do paciente, um termo 

muito comum é o Evento Adverso, que são os eventos que 

podem ou não causar danos a saúde dos pacientes, sendo os 

mais comuns: o erro na identificação do paciente, erros na 

administração de medicações, a falta da checagem da 

medicação, atraso na administração da dose, erros 

relacionados a procedimentos cirúrgicos, como a operação de 

um membro errado ou realizado sem indicação, a presença de 
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acidentedes, sendo o mais comum as quedas no ambiente 

hospitalar (SOUZA, SILVA, 2014). 

Nessa perspectiva, os eventos adversos devem ser 

reduzidos ao máximo possível ou eliminados, uma vez que a 

rotina assistencial, como toda atividade humana é sujeita a 

erros e eventos indesejáveis e sua presença indica riscos a 

saúde dos pacientes. Desta forma, no âmbito hospitalar, a 

gestão desses eventos deve acontecer de forma contínua e 

sistemática, com mapeamento, estudos, para que se proponha 

estratégias eficientes para dimunir essas ocorrências e 

assegurar a segurança do paciente (SOUZA, SILVA, 2014). 

Posto isto, a segurança do paciente deve ser motivo de 

alerta para os profissionais da saúde, pois mesmo com o 

avanços relatados na área da saúde, ainda não estamos livres 

dos eventos relacionados a condutas e tratamentos errôneos 

cometidos pelas diversas categorias de profissionais da saúde, 

que irão impactar diretamente na qualidade de vida dos 

pacientes, trazendo sequelas indesejáveis e inesperadas  tanto 

para os clientes, como para os profissionais e para a 

organização hospitalar (SILVA et al, 2016). 

Estudos realizados ao nível mundial, identificaram 

alguns dos fatores de riscos relacionados aos pacientes e 

organizações de saúde. Algumas dessas pesquisas incluíram 

aqueles fatores relacionados aos ambientes de trabalho de 

enfermagem, que estão relacionados com: liderança, estrutura 

organizacional do trabalho, âmbito acadêmico, cansaço e carga 

de trabalho da equipe de enfermagem, entre outros (CARLESI 

et al, 2017). 

A equipe de enfermagem é responsável por grande parte 

das ações assistenciais, portanto é de suma importância para 

reduzir os riscos e incidentes que possam atingir o paciente, 
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além de detectar complicações precoces e realizar condutas 

para minimizar os danos (SILVA et al, 2016). Para um ambiente 

seguro é vital a prevenção e educação diária por isso a 

importância deste estudo abordar a medidas preventivas até o 

momento utilizadas e sua efetividade aplicada as práticas 

assistências. 

Na área da saúde, outras pesquisas verificaram a 

associação entre a carga de trabalho da equipe de enfermagem 

e a qualidade e segurança dos cuidados ao paciente, revelando 

uma relação inversa entre o cociente enfermeira/paciente e 

efeitos não muito positivo para pacientes e enfermeiras. Entre 

os efeitos desfavoráveis para pacientes, alguns dos identicados 

foram: aumento da incidência de infecção do trato urinário; 

hemorragia digestiva alta e pneumonia; queda de pacientes. Já 

para equipe de enfermagem, os estudos nos mostraram que o 

dimensionamento insuficiente de enfermagem causa 

insatisfação no emprego, estresse, sobrecarga de atividades. 

Corroborando então com a idéia de que necessitamos de 

profissionais qualificados e com boas condições para 

desempenhar seu trabalho, obtendo assim uma assistência 

mais segura e prestada com qualidade (CARLESI et al, 2017).  

Diante do exposto, é de fundamental importância que os 

profissionais de enfermagem estejam sempre atualizados, 

preparados para o desempenho das atividades assistências e 

promovendo pesquisas sobre a segurança do paciente, já que 

fazem parte da maior equipe no ambiente hospitalar, sendo 

assim os incubidos pelas ações de realizar os históricos dos 

pacientes, fazer os diagnósticos e planejamento, e por fim 

executar as intervenções apropriadas para cada paciente com 

o intuito de manter o ambiente seguro, livre de danos, refletindo 
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uma assistência de qualidade (LUZIA, ALEMIDA, LUCENA, 

2014). 

Por esta razão, devemos incentivar os profissionais da 

área da saúde para o desenvolvimento de suas atividades 

baseada na excelência, palavra hoje tida como sinônimo de 

qualidade, onde o mesmo deve pautar suas práticas sob a ótica 

de três dimensões: técnica, humana e sustentável, isso quer 

dizer que, o profissional de saúde do nosso século deve basear 

sua assistência nos conhecimentos científicos, tendo sempre 

uma visão holística e humanizada em relação aos seus 

pacientes e associando ao controle, racionamento dos recursos 

financeiros da instituição (WHO, 2009). 

 Tendo como finalidadde ressaltar a relevância das 

ações educativas para promover segurança aos pacientes que 

se encontram no ambiente hospitalar no Brasil, este trabalho 

tem por objetivo realizar uma revisão da literatura sobre estas 

ações para promoção da segurança dos pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo de revisão integrativa da 

literatura, visando apreender o que existe na literatura científica 

sobre a temática de quais são as estratégias educativas 

utilizadas no Brasil com o intuito de promover a segurança do 

paciente no âmbito hospitalar. 

Foram levados em consideração os procedimentos 

metodológicos considerados importantes para a elaboração de 

uma revisão integrativa, que são: a formulação da pergunta 

norteadora e dos objetivos da revisão, estabelecimento dos 

critérios para seleção dos artigos, análise dos dados e 

apresentação dos resultados. 
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Esse método possibilita sumarizar as pesquisas já 

realizadas e obter conclusões a partir de um tema específico. 

Por se tratar de uma revisão integrativa da literatura, não foi 

necessária a aprovação do estudo pelo comitê de ética em 

pesquisa, segundo a Resolução 466/12 do Ministério da Saúde.  

Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte 

questão: "Quais as estratégias educativas utilizadas no Brasil 

para promover segurança aos pacientes no âmbito hospitalar? 

Os descritores utilizados foram: “Educação em Saúde” 

AND “Segurança do Paciente”. A busca foi realizada em 

dezembro de 2018, tendo como filtros “texto completo”, 

“artigos”, “Brasil” e os anos de “2008 a 2018”. 

Para a seleção dos artigos foi utilizada as bases de 

dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

Os estudos encontrados em mais de uma base de dados 

foram considerados somente uma vez. 

Os critérios de inclusão de artigos foram os seguintes: 

publicações disponíveis on-line, em língua Portuguesa, inglesa 

e espanhola, com trabalhos desenvolvidos por pesquisadores 

brasileiros e publicados no período compreendido entre 2008 e 

2018.  

Os critérios de exclusão foram: artigos em que não foi 

possível identificar relação com a temática por meio da leitura 

de título e resumo, pesquisas que não foram desenvolvidas por 

pesquisadores brasileiros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi realizada no site da Biblioteca Virtual de 

Saúde, utilizando os descritores “Educação em Saúde” AND 

“Segurança do Paciente”. A busca se deu no mês de dezembro 
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de 2018, utilizando os filtros “texto completo”, “artigos”, “Brasil” 

no período de “2008 a 2018”. 

  

Figura 1 – Síntese do processo de seleção dos artigos para 

revisão integrativa da literatura. 
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realizada a leitura dos títulos e resumos sendo excluídos mais 

02 artigos que se encontravam repetidos, tendo sido 

considerados eleitos 04 artigos como demostrado acimana 

figura 1. 

Os trabalhos selecionados foram sumarizados e 

classificados de acordo com os seguintes critérios: ano de 

publicação e base de dados. Segundo o ano de publicação, 

obtivemos a seguinte distribuição: 2014 (2) e 2015 (2). Com 

relação a base de dados as seguintes foram utilizadas: LILACS 

(2), BDENF (1) e MEDLINE (1). O quadro 1 abaixo, foi 

construído com o intuito de descrever os periódicos, título dos 

artigos, assim como autores e ano do conteúdo extraídos após 

o cruzamento dos descritores. 

 

Quadro 1 – Descrição dos artigos levantados conforme 

Periódico, título, autores e ano segundo cruzamento dos 

descritores “Educação em Saúde” AND “Segurança do 

Paciente”.  

 

Periódico Título do artigo Autores/Ano 

J. Hum. Growth 

Dev. vol.25 no.3 

São Paulo  2015 

Violência obstétrica como 

questão para a saúde pública 

no Brasil: origens, definições, 

tipologia, impactos sobre a 

saúde materna, e propostas 

para sua prevenção. 

DINIZ et al, 2015 

Tandfonline.com 

Vol. 24, 2014, Ed 

1 

Deverá a ANVISA ser 

autorizada a rejeitar pedidos de 

patentes farmacêuticas no 

Brasil? Opinião de 

Especialistas sobre Patentes 

Terapêuticas. 

MUELLER, 

COSTA, 2014 
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RECIIS – Rev 

Eletron de Comun 

Inf Inov Saúde. 

2015 out.-dez.; 

9(4) 

Existe ligação entre Segurança 

do Paciente e as áreas de 

informação e comunicação? 

PAVÃO, 2015 

Rev enferm 

UERJ, Rio de 

Janeiro, 2014 

jan/fev; 22(1):22-

8. 

Estudo exploratório das 

iniciativas acerca da segurança 

do paciente em hospitais do 

Rio de Janeiro. 

SOUZA, SILVA, 

2014 

Fonte: Autor 

 

Posterior a definição dos artigos a serem incluídos, 

realizou-se a leitura na íntegra, para o devido aprofundamento 

a respeito da temática abordada, tendo sido elaborada a tabela 

1, onde destacamos os autores, ano de publicação e principais 

achados. 

Tabela 1 – Descrição dos autores, ano e principais achados dos 

artigos conforme cruzamento dos descritores “Educação em 

Saúde” AND “Segurança do Paciente”. 

Autor/Ano Principais Achados 

DINIZ et al, 2015 Traz destaque para intervenções na 

formação de profissionais de saúde 

durante a graduação, especialização e 

educação continuada; ações 

destinadas a informar e fortalecer a 

autonomia das mulheres e famílias na 

prevenção da violência obstétrica; 

visibilização e responsabilidade dos 

serviços de saúde e as implicações 

para a morbidade e mortalidade 

materna. 
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MUELLER, COSTA, 2014 Traz notoriedade a um novo fluxo de 

trabalho no Brasil que permite à 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, cuja função é proteger a 

saúde pública garantindo segurança 

aos pacientes, examinar e rejeitar 

qualquer pedido de patente que 

reivindique um produto ou processo 

farmacêutico antes de qualquer exame 

do pedido pelo Instituto Nacional de 

Patentes.  

PAVÃO, 2015 Mostra a relevância da informação e a 

comunicação na área da saúde, onde 

esses possuem papéis importantes na 

divulgação do conhecimento científico, 

na promoção da saúde, no 

desenvolvimento de pesquisas 

científicas, no ensino, na educação em 

saúde e nas mais diversas atividades 

dos profissionais de saúde, com o 

intuito de promover a Segurança do 

Paciente. 

SOUZA, SILVA, 2014 Ressaltaram que todos os profissionais 

realizam atividades voltadas para a 

educação continuada, onde as ações 

menos desenvolvidas estavam 

relacionadas atecno, hemo e 

farmacovigilância(29%). Foi 

implementada a identificação dos 

pacientes (100%), seguida da 

assistência limpa (86%), controle de 

infecção da corrente sanguínea 

associada ao cateter (64%) e cirurgia 

segura (64%). 
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Fonte: Autor 

A temática de segurança do paciente surge com o 

relatório Instituteof Medicine dos Estados Unidos denominado 

Toerrishuman: building a safetyhealth system (Errar é humano: 

construindo um sistema de saúde seguro), no final da década 

de 1990, em que foram disponibilizados dados referentes às 

falhas na assistência em saúde nos serviços hospitalares 

americanos e a necessidade de repensar os modelos de 

assistência em saúde até então prestados. Como 

consequência, em 2004, foi criado um grupo de trabalho na 

Organização Mundial de Saúde (OMS) cujo objetivo foi avaliar 

a segurança do paciente no âmbito hospitalar (DUARTE et al., 

2015). 

Isto posto, ressaltamos que a educação em saúde deve 

ser entendida como uma proposta que tem por fim desenvolver 

no profissional e no grupo a capacidade de análise crítica da 

realidade, com a finalidade de definir ações conjuntas para 

solucionar problemas e modificar os paradigmas existentes no 

atual cenário da saúde. 

No cenário brasileiro, em 2002, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) inicia a discussão sobre 

segurança do paciente através da criação da Rede Brasileira de 

Hospital Sentinela que tem como objetivo as notificações dos 

eventos adversos e queixas técnicas referentes à 

tecnovigilância, farmacovigilância e hemovigilância (MS, 2010). 

A partir da análise desses dados, em consonância com o 

cenário mundial, estratégias e políticas são direcionadas para 

garantir ao paciente inserido nos serviços hospitalares uma 

assistência em saúde segura. 

Contudo, verificamos que a atual configuração do 

sistema de saúde brasileiro tem incorporado as práticas de 
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promoção da saúde devido às discussões sobre o processo 

saúde-doença, em que se busca ultrapassar o modelo 

biológico, com vistas a um padrão mais abrangente, que 

contemple também o processo histórico cultural, incorporando 

à saúde os determinantes socioeconômicos, focando cada vez 

mais numa visão holística por parte dos profissionais, prezando 

por uma assistência mais qualificada em conformidade com os 

padrões proposto para que a segurança do paciente se faça 

presente.    

 Neste estudo, a partir da apreciação dos artigos e 

correlacionando-os com o objetivo proposto, foi evidenciado 

que as estratégias educativas utilizadas para promover a 

segurança do paciente se inseriram na informação e 

comunicação, educação continuada, formação profissional e 

importância de um serviço que atue na regulação da produção 

de insumos e na proteção da saúde pública. 

Desta forma, podemos inferir que as práticas de 

educação em saúde significam ir além da reprodução de 

métodos, técnicas e conhecimentos, representam oferecer ao 

profissional a oportunidade de conhecer a sua realidade de 

forma política e social, tornando o cliente/paciente um 

participante ativo com o objetivo de favorecer a sua autonomia 

nas práticas relacionadas aos cuidados em saúde. 

Uma das metas internacionais de segurança do paciente 

estabelecida pela OMS é a comunicação efetiva em que a 

assistência segura é dependente de uma comunicação e 

transmissão de informações claras, completas e oportunas 

favorecem a continuidade da assistência em saúde (WHO, 

2009). A área de informação e comunicação se insere como 

uma ferramenta promotora na segurança do paciente, uma vez 

que uma das aplicações dessa área é a divulgação de 
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conhecimento e informações de saúde de forma segura sendo 

este um dos pilares da segurança na assistência ao paciente, 

como elencado no estudo de Pavão, 2015. 

Nos estudos de Souza; Silva, 2014 e Diniz et al, 2015 

demonstram a importância da temática na educação continuada 

e bem como formação profissional e que está em consonância 

com as recomendações da OMS, que inclui segurança do 

paciente como objeto de estudo e que deve ter atenção especial 

no ensino em saúde (WHO, 2009). Diante das mudanças na 

assistência e os avanços tecnológicos em saúde é necessário 

repensar quais conteúdos e demandas dos novos profissionais 

lançados no mercado. O pensamento crítico e reflexivo sobre a 

prática profissional devem ser proporcionados pelos novos 

currículos (BOHOMOL, FREITAS, CUNHA, 2016).  

Uma contribuição trazida por Duarte, 2015 é que os 

enfermeiros, enquanto profissionais integrantes da equipe 

multidisciplinar, se considerem educadores em saúde, contudo 

os mesmos parecem não ter conseguido desenvolver com a 

frequência desejada as atividades de educação em saúde a 

nível hospitalar, por diversas razões, fazendo-se necessário 

que estes profissionais reconheçam a necessidade de 

apropriar-se desta atividade pela sua importância enquanto 

prática social transformadora da realidade na saúde brasileira, 

como para os usuários do sistema e saúde quanto para a 

autonomia da profissão. Dentre as profissões de saúde, 

acredita-se ser a categoria mais preparada para assumir este 

papel, tendo em vista sua aproximação com o paciente e sua 

visão abrangente acerca do cuidado, fato diretamente 

relacionado a assistência prestada. 

Neste cenário, em que o avanço tecnológico repercute 

na forma de fazer e pensar na assistência em saúde e, esta por 
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sua vez na segurança do paciente, repensar a estrutura 

curricular e quais profissionais de saúde são lançados no 

mercado, urge a necessidade de ampliar a discussão desta 

temática ainda na graduação dos cursos de saúde. 

Outro ponto de relevância é adoção de sistemas e 

órgãos regulamentadores na produção e ações de serviços de 

saúde como o exemplo da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) no Brasil como mencionado no estudo de 

Muller; Costa, 2014 trouxe para o cenário as patentes 

farmacêuticas e a importância de um órgão do Estado 

fiscalizando os fluxos e, por conseguinte a segurança dos 

pacientes. 

As estratégias educativas que promovem, estimulem a 

segurança do paciente dialogam com diversas áreas e em 

todas as fases do cuidar e exige profissionais com olhar para 

além do ambiente hospitalar.  

Portanto, devemos garantir que as práticas educativas 

estejam atreladas à educação em saúde e estas devem estar 

presentes em todos os níveis de atenção. As estratégia 

direcionada para ações básicas de promoção, prevenção, cura 

e reabilitação, devem estar inseridas em todos os níveis de 

atenção à saúde e em todos os espaços em que seja possível 

realizar ações para segurança do paciente com vistas à 

melhoria do nível de vida da população. 
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CONCLUSÕES  

 

Embora haja grandes esforços e preocupação com a 

cultura de segurança do paciente nas organizações de saúde, 

ainda são necessários investimentos educacionais capazes de 

mitigar os efeitos indesejáveis da assistência dentro das 

instituições.  

Os profissionais de saúde de todas as categorias, devem 

estar cientes de que realizar práticas de educação em saúde é 

algo cada vez mais necessário  e urgente nos dias atuais, 

principalmente quando se vive em um bombardeio de 

informações divulgadas pelos meios de comunicação (Internet, 

revistas, jornais, televisão, rádio) que disseminam para a 

população vários conceitos e atitudes que nem sempre chegam 

com o conteúdo adequado. 

Uma das maneiras de fortalecer essa política de 

segurança é a aquisição de estratégias educativas que 

promovam e estimulem um cuidado seguro e menos 

ameaçador tanto para o profissional como para o paciente.  

Com o propósito de diminuir o clima de insegurança e 

perpetuação de um ambiente seguro é vital a manutenção da 

comunicação efetiva entre os profissionais, uma vez que ela é 

capaz de favorecer medidas que podem prevenir os riscos 

oriundos dos serviços de saúde.  

Ademais, é importante investimentos na educação diária 

entre a equipe multidisciplinar. A implantação desta rotina ajuda 

na detecção precoce de complicações e descobertas de novas 

conduções que minimizam danos e incidentes. 

Igualmente, é importante refletir na perspectiva das 

estruturas curriculares dos novos profissionais de saúde. Mister 

destacar a necessidade de inserir assuntos sobre a temática 
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nos cursos de graduação de saúde. Pois, desta forma, é 

possível sensibilizar os profissionais, mudar paradigmas e 

consolidar uma cultura de segurança efetiva. 

É crescente o número de investigações sobre a 

segurança do paciente no Brasil, contudo evidenciamos que a 

maior parte das pesquisas se relaciona aos eventos adversos 

nas unidades de internação hospitalar, sendo restritas na 

atenção básica e setores ambulatoriais, pronpondo assim uma 

reflexão para a equipe de saúde sobre a relevância da 

identificação do erro e da utilização de ferramentas para 

melhoria da segurança do paciente, sugerindo que os estudos 

mais modernos venham a abranger todos os níveis de atenção 

na saúde no Brasil. 
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RESUMO: A educação em saúde constitui uma importante 
estratégia de cuidado em saúde mental por promover um 
ambiente que possibilita o compartilhar de saberes e 
experiências. Objetivo: relatar a experiência com grupo 
operativo no cuidado à saúde mental. Método:Trata-se de um 
estudo exploratório e descritivo do tipo relato de experiência, 
realizado num Centro de Atenção Psicossocial, em João 
Pessoa. Os estudantes da disciplina de Enfermagem em saúde 
mental, acompanhados da monitora e da professora 
responsável pelas aulas teórico-práticas, realizaram 16 sessões 
de grupo operativo intitulado “Grupo educação em saúde”, onde 
a primeira sessão foi constituída pela pactuação das normas de 
convivência e operacionalização das sessões subsequentes. 
As temáticas eram escolhidas pelos usuários na sessão 
anterior, dentre as quais destacam-se: cuidados de saúde no 
carnaval, alimentação saudável, órgãos dos sentidos e saúde 
mental. Ao final de cada sessão os estudantes realizavam a 
pergunta “O que aprendemos hoje?’’, além disso, realizavam a 
síntese do conteúdo debatido. Resultados: as temáticas 
sofreram influência do período festivo social e situações de vida 
cotidiana vivenciados. Houve participação dos usuários por 
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meio de exemplos pessoais, questionamentos e esclarecimento 
de dúvidas. Conclusão:Verificou-se que o grupo operativo 
constituiu um espaço de aprendizagem sobre temas de saúde 
de forma interativa, promoveu maior adesão e interação social 
entre os participantes. 
Palavras-chave:Educação em Saúde. Grupo Operativo. Saúde 
Mental. 

 

INTRODUÇÃO 

Dados da Organização Mundial da Saúde (2016) indicam 

que aproximadamente 700 milhões de pessoas, 10% da 

população mundial, tenham algumtranstorno mental (LIMA, 

2018). Segundo Araújo et al. (2015), desde a reforma 

psiquiátrica, o modelo de tratamento oferecido a usuários de 

serviços de saúde mental sofreu profundas e importantes 

reformulações, passando da ótica biomédica para a 

biopsicossocial, enfocando ações que abarcam a integralidade 

e a singularidade dos usuários dos serviços. 

Ocuidado sustentado pelas atuais políticas públicas de 

saúde mental descobre na educação em saúde um instrumento 

primordial para a prática do profissional de saúde junto ao 

indivíduo com transtorno mental e seus familiares 

(BRUSAMARELLO et al., 2018). 

Costa et al. (2017), afirma que o movimento de reforma 

psiquiátrica configura um novo paradigma assistencial em 

saúde mental, a abordagem torna-se abrangente e muda-se o 

modo de pensar a pessoa com transtornos mentais, agora 

compreendidas em sua existência-sofrimento, por meio de uma 

ética da autonomia e singularização dos sujeitos. 

Nascimento e Galindo (2017) defendem que no Brasil, os 

serviços públicos de saúde mental, inspirados em diretrizes da 
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Reforma Psiquiátrica, têm atribuído ao trabalho em grupos 

papel importante dentre as novas metodologias de tratamento, 

haja vista sua contribuição nas medidas de ressocialização de 

pessoas em intenso sofrimento psíquico. 

Como prática social, a educação em saúde passou a ser 

vista como uma estratégia que leva à reflexão e à consciência 

crítica das pessoas sobre as origens de seus problemas de 

saúde, destacando o processo educativo abalizado no diálogo, 

de modo que se passe a trabalhar com as pessoas e não mais 

para as pessoas (MENDES et al., 2017). 

Para Lourenço e Massi (2016) o grupo, como modelo de 

cuidado coletivo à população, tem se tornado comum nos 

serviços de saúde, devido ao seu reconhecimento enquanto 

prática de educação em saúde. Por meio de relações 

interpessoais, o cuidado em grupo abrange o estabelecimento 

da subjetividade e do psiquismo, o desenvolvimento do 

conhecimento e a aprendizagem em saúde.  

De acordo com Vinca et al. (2017), o Grupo Operativo 

(GO) é amplamente usado pelos profissionais de saúde e foi 

criado por Pichon-Rivière, psiquiatra e psicanalista, na década 

de 1940. Ao serem utilizados para a educação em saúde, os 

Grupos Operativos promovem mudanças na compreensão e 

percepção dos usuários referentes aos seus problemas de 

saúde, colaborando para uma construção coletiva e ativa das 

soluções (NASCIMENTO et al., 2017). 

Segundo Menezes e Avelino (2016), no processo de 

aprendizagem, o GO pode ser trabalhado na prevenção de 

doenças e no tratamento de cuidados específicos, contudo ele 

está cada vez mais vigente na promoção da saúde. Isso se deve 

principalmente pelas ações promotoras da saúde terem como 

finalidade o incentivo ao empoderamento, tomada de decisões 
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e a autonomia, por meio do desenvolvimento de habilidades 

pessoais e coletivas, relacionando-se aos fundamentos do GO. 

O planejamento do GO é formado pela definição do 

referencial teórico; análise das demandas de saúde da 

população atendida; descrição do objetivo do grupo; 

identificação da tarefa; análise de temas pertinentes; escolha 

de estratégias educativas; e avaliação (VINCA; SANTOS; 

MANCUSO, 2017). 

Oliveira et al. (2016) infere que, o grupo operativo auxilia 

todos a se organizarem internamente e a se mobilizarem por 

meio da interação grupal, que possibilita a aprendizagem e o 

diálogo acerca dos desafios experienciados e compartilhados, 

favorecendo o processo de enfrentamento das situações 

vivenciadas pelos membros que o compõem. 

Para Vinca, Santos e Mancuso (2017), oGO propõe não 

apenas transmitir conhecimento acerca das condições de 

saúde/doença mas também tornar o conhecimento em ação, 

por meio das carências e da realidade dos participantes 

envolve-los na construção de vínculo e compartilhar 

conhecimentos e promover a comunicação e a interação de 

todos. 

De acordo com Lourenço e Massi (2016) o grupo, como 

modelo de cuidado coletivo à população, tem se tornado 

comum nos serviços de saúde, devido ao seu reconhecimento 

enquanto prática de educação em saúde. Diante desta 

realidade, o presente estudo teve por objetivo relatar a 

experiência com grupo operativo no cuidado à saúde mental. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo do tipo 

relato de experiência realizado a partir da vivência discente do 
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curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). As atividades de 

grupo operativo foram desenvolvidas pelos estudantes durante 

as aulas teórico-práticas da disciplina de enfermagem em 

saúde mental em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

III no município de João Pessoa, Paraíba. A unidade é 

referência no tratamento de indivíduos com transtornos 

mentais, ofertando além do acompanhamento medicamentoso, 

oficinas culturais terapêuticas, atividades comunitárias e visitas 

domiciliares.  

Os encontros do grupo operativo denominado “Educação 

em Saúde’’ ocorriam uma vez por semana, no período 

vespertino e com tempo médio de 40 minutos de duração. Nas 

ações realizadas com os participantes, utilizou-se como 

metodologia atividades de socialização e integração grupal, 

como por exemplo técnicas de dinâmica de grupo 

(apresentação, interação, discussão), de recreação (jogos), 

bem como aportes teóricos de trabalhos com grupos operativos. 

A programação dos encontros e a realização das 

atividades eram determinadas previamente no início de cada 

rodízio de alunos no local de estágio. O planejamento do grupo 

era realizado pelos estudantes, discente monitor e docente 

responsável. A cada semana um tema era escolhido de acordo 

com as necessidades e interesses trazidos pelos participantes 

do grupo. Entre os temas escolhidos, destacaram-se: cuidados 

de saúde no carnaval, órgãos dos sentidos, alimentação 

saudável e saúde mental.  

O grupo era realizado após o acolhimento dos usuários 

no serviço. No primeiro momento havia a apresentação dos 

estudantes e docente responsável pelo desenvolvimento do 

grupo. Posteriormente era apresentado a temática escolhida 
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para o grupo naquele dia. Uma sondagem diagnóstica era 

desenvolvida com os participantes, para ter-se um panorama 

inicial sobre o conhecimento, pensamentos e reflexões dos 

usuários acerca do assunto escolhido. 

Em seguida desenvolvia-se a temática programada para 

o grupo por meio da exibição de slides em multimídia, os quais 

eram bem ilustrados, coloridos, atraindo a atenção do público. 

Textos grandes e termos rebuscados foram evitados. Ao final 

de cada grupo os estudantes realizavam a pergunta ‘’ O que 

aprendemos hoje?’’ como uma forma de obter a avaliação e 

reflexão dos usuários em relação ao assunto discutido no dia, 

além de realizar uma síntese sobre o conteúdo abordado. Ao 

final de cada grupo operativo, os estudantes reuniam-se com a 

docente responsável e a monitora para a discussão das ações 

e desenvolvimento da evolução dos usuários presentes na 

atividade. 

Para a interpretação das informaçõesutilizou-se a 

metodologia de análise de conteúdo de Bardin (2011), que 

refere-se a um conjunto de técnicas de investigação e análise 

das comunicações,visando obter indicadores que permitam a 

formulação de inferências, as quais afirmam a veracidade de 

uma proposição a partir da correlação com outras proposições 

aplicadas por diferentes indivíduos em um mesmo contexto. Os 

participantes foram identificados através das letras Ex1 a Ex10. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os usuários eram participativos, sempre contribuíram 

com relatos pessoais, questionamentos e reflexões. Variadas 

orientações e esclarecimentos de dúvidas sobretudo a respeito 
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da Saúde Mental e de outros temas foram realizadas ao longo 

das sessões. 

O primeiro tema escolhido para o grupo operativo foi 

“cuidados de saúde no carnaval’’. A princípio alguns 

participantes trouxeram o conceito individual sobre carnaval, 

que evidenciou um olhar crítico sobre esse evento social. 

Outros destacaram a folia e a alegria promovida pela festa, mas 

que por medida de segurança pessoal preferem não participar.  

 Um ponto bastante debatido foi acerca dos perigos 

oriundos dessa festividade, caracterizada por aglomerações e 

consumo de bebidas alcoólicas, expondo a vários tipos de 

violência, principalmente para indivíduos com transtornos 

mentais. 

Fontes et al. (2019) afirma que as substâncias 

psicoativas agem de forma direta no sistema nervoso central 

(SNC), afetando a atividade mental por meio de alterações 

psíquicas, comportamentais e físicas, como também 

proporcionando modificações nas sensações, estado 

emocional e consciência do indivíduo. 

Além disso, os usuários comentaram sobre a importância 

de se evitar multidões e a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis sobretudo pelo uso de preservativos. A 

hidratação dos foliões foi outro assunto abordado, assim como 

o uso consciente dos medicamentos psicotrópicos e o descarte 

correto do lixo. O último tópico discutido foi a poluição sonora, 

e maneiras de evitá-la.  

A exposição do indivíduo à ruídos elevados podem 

provocar diversos problemas como irritabilidade, distúrbios do 

sono, dores de cabeça, perda auditiva temporária ou 

permanente e dificuldades de comunicação (OLIVEIRA, 2018). 
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Ao final os usuários realizaram uma avaliação positiva e 

pontuaram todos os cuidados de saúde abordados no grupo. A 

partir da análise conteúdo, segue abaixo o quadro com as 

principais verbalizações dos usuários durante o grupo operativo 

acerca da temática “cuidados de saúde no carnaval’’: 

 

Quadro 1: Verbalizações acerca de “cuidados de saúde no 

carnaval’’ 

Tema Exemplos de verbalizações 

 

Cuidados de Saúde no 

Carnaval 

Ex1: ‘’ Festa da Carne e do 

Satanás’’ 

Ex2: ‘’ É uma festa que 

promove a prostituição e 

muita bagunça’’ 

Ex3: ‘’ O Carnaval vem 

perdendo sua tradição e que 

‘’ antigamente era mais 

decente’’. 

Ex5: ‘’ As pessoas nessa 

época endoidam, perdem os 

limites’’ 

Ex6: ‘’ Quem toma remédio 

controlado não pode beber ou 

se drogar pois isso pode 

perturbar a cabeça e 

provocar uma crise’’. 

 

Fonte: Pesquisa direta.2019. 

 

Alimentação saudável foi outra temática abordada no 

Grupo Operativo Educação em Saúde. Inicialmente os usuários 
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foram questionados sobre exemplos de alimentos considerados 

saudáveis. Frutas, legumes, peixes e sucos foram comentados 

como exemplos. Já frituras, refrigerantes e doces foram 

relacionados a uma má alimentação. Em seguida os 

participantes foram questionados sobre a importância de uma 

alimentação saudável e sobre as práticas corretas de preparo 

de alimentos. Foi destacada ainda a boa higienização, secagem 

e o cozimento a vapor. 

Posteriormente foram apresentados alimentos que 

contribuem para o bom funcionamento do corpo humano, 

incluindo o cérebro. Como Carvalho (2016) explica, resultados 

de testes demonstraram os benefícios na capacidade cognitiva 

em indivíduos que ingerem alimentos ricos em micronutrientes, 

tais como Ferro (Fe), Zinco (Zn) e vitamina B12, encontrados 

em carnes, aves, leite. 

Foi explicado sobre a digestão dos alimentos no corpo e 

as vantagens para os sentidos humanos (visão, audição) além 

de energéticos como o açaí, água de coco e chá verde. 

Abordou-se ainda a questão da importância do bom 

funcionamento do intestino e comidas que ajudam na digestão 

a exemplo de alguns vegetais e frutas. Ressaltou-se a 

relevância da estimulação da ingestão hídrica e a atenção aos 

sinais que a coloração da urina e das fezes podem representar 

para a saúde. 

Por fim os usuários foram questionados sobre o que 

aprenderam com o grupo neste dia. O mesmos avaliaram a 

discussão de uma forma positiva, principalmente pela 

promoção da saúde através da educação alimentar. 

Quadro 2: Verbalizações sobre a ‘’Alimentação Saudável’’ 

Tema Exemplos de Verbalizações 
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Alimentação Saudável 

Ex1: ''Toda alimentação em 

excesso faz mal''. 

Ex2: ‘’ Os alimentos contém 

todas as vitaminas e 

proteínas que nós 

precisamos, fornece 

nutrientes e previne 

doenças’’. 

Ex3: ‘’Aprendemos muitas 

coisas boas sobre os 

alimentos que fazem bem ao 

nosso corpo’’. 

Ex4: ‘’Adquirimos 

conhecimento sobre a saúde 

do nosso cérebro pela 

comida’’. 

Ex5: ‘’ A alimentação é saúde 

então precisamos cuidar 

disso’’. 

 

 

Fonte: Pesquisa direta.2019. 

 

Outro tópico abordado dentro do GO foi sobre “Órgãos 

dos sentidos’’. Primeiramente os integrantes do grupo foram 

questionados sobre os conceitos relacionados ao assunto e sua 

importância para os seres humanos. Os usuários afirmaram que 

o tato, visão, audição,  paladar e olfato são essenciais para o 

funcionamento do corpo humano.   

Santos et al. (2016) reconhece que a interação com o 

mundo se desenvolve por meio da união e do estímulo a esses 
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sentidos que permitem o aprendizado e a percepção da pessoa, 

porque o cérebro humano é o encarregado por receber e 

interpretar as sensações captadas pelos diferentes órgãos, 

convertendo-as em informações fundamentais para o corpo. 

O primeiro sentido discutido pelo público foi o tato e sua 

função. Foram expostas figuras de situações percebidas pelo 

tato, como o frio e o calor. Ademais foi exposto sobre como o 

tato pode representar uma forma de afeto, com todos os 

participantes sendo convidados a se abraçarem ou apertarem 

as mãos. 

 Os próximos sentidos debatidos foram a audição e 

visão. O grupo debateu sobre a necessidade da limpeza dos 

ouvidos e ainda sobre os diferentes tipos de olhos e  possíveis 

problemas encontrados na visão. Ao final foi exposto um teste 

de visão contendo uma  figura de conteúdo ilusionista em que 

os participantes deveriam encontar o máximo de animais 

possíveis. 

O terceiro sentido trabalhado foi o olfato, sendo tratado 

também a questão da memória olfativa. Ao sentir um aroma, o 

corpo humano provoca que as amígdalas  trabalhem e 

relacionem tal odor à ação que está ocorrendo ou sensações 

do momento. O cheiro é preservado na memória acompanhado 

da outra sensação (SALOMÃO et al., 2018). Os usuários 

citaram exemplos da memória olfativa em suas vidas e 

compartilharam suas vivências. 

O paladar foi o último sentido mencionado. Os alunos 

explanaram sobre os variados sabores (doce, salgado, azedo, 

amargo e umami) e sua respectiva localização na língua. Ao 

final desse grupo ocorreu uma explicaçãosobre a importância 

da higiene bucal, principalmente para a prevenção de doenças 

como a cárie, além de ser realizado uma demonstração com um 
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boneco com arcada dentária sobre as técnicas corretas para a 

escovação dos dentes. 

Quadro 3: Verbalizações sobre “Órgãos dos sentidos’’ 

Tema Exemplos de verbalizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os órgãos dos sentidos 

Ex1: “São importantes pois 

exercem várias funções, 

passam a mensagem para o 

cérebro e comandam nosso 

corpo por completo”. 

Ex2: “O tato tem haver com a 

pele e é através dela que 

recebemos a  informação 

daquilo que pegamos, além 

de servir para nos proteger de 

coisas perigosas’’. 

Ex3: ‘’ Através da audição  

percebemos os sons e nos 

comunicamos com as outras 

pessoas’’. 

Ex4: ‘’ Pela visão 

conseguimos ver quem está 

ao nosso lado, sem ela 

ficaríamos perdidos’’. 

Ex5: ’ Os olhos são as porta 

da alma, e que é necessários 

olharmos sempre para dentro 

de si, se amar e se respeitar 

do jeito que somos’’. 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 
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Por fim, a temática Saúde Mental foi um dos temas mais 

solicitados pelos usuários. Inicialmente foi discutido sobre o 

conceito do assunto para cada indivíduo. Para a Organização 

Mundial da Saúde (2016) a Saúde mental não é considerada 

apenas a ausência de transtornos mentais, mas sim parte 

integrante da saúde que é determinada por uma série de fatores 

biológicos, socioeconômicos e ambientais. 

Posteriormente foram apresentados fatores que 

prejudicam a Saúde Mental. Os usuários citaram a baixa 

autoestima, preocupações, pensamentos negativos, problemas 

financeiros, estresse, sono prejudicado e a falta de apoio da 

família como fatoresprejudiciais. 

 A família exerce um papel central na vida dos indivíduos 

porque é no seio familiar que ocorre o desenvolvimento de 

crenças e valores a respeito do mundo e além da preparação 

para a vida (NASCIMENTO et al., 2016).  

No âmbito da saúde mental, Ferreira et al. (2019) 

afirmam que houve um redirecionamento dos modos de 

produção de cuidado, no sentido de compreender o papel da 

família no cuidado dos sujeitos com transtorno mental. Se, 

antes, o tratamento ocorria com o isolamento do indivíduo do 

seio familiar e comunitário, agora, ele deve ser realizado em 

serviços de base territorial, como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e na Atenção Básica à Saúde (ABS). 

Em seguida os participantes refletiram sobre os hábitos 

saudáveis para a promoção da saúde mental. Foi destacado a 

prática de exercícios físicos, alimentação saudável, atividades 

de lazer, apoio de amigos e familiares, a leitura, 

desenvolvimento de atividades diárias, a religião, adesão e 

acompanhamento do tratamento psiquiátrico no CAPS. 
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Segundo Ferreira et al. (2016), o CAPS é considerado 

atualmente um dispositivo modelo na atenção à saúde mental 

que se tornou elemento central das políticas de saúde mental. 

Omesmo caracteriza-se por serviços comunitários e 

regionalizados em que os usuários recebem atendimento 

multidisciplinar, com terapias individuais e/ou grupais, 

participação em ateliês abertos e atividades lúdicas realizadas 

pelos profissionais do serviço, de modo articulado em torno de 

um projeto terapêutico individualizado voltado para o tratamento 

e reabilitação psicossocial.  

A saúde mental é o equilíbrio entre os conteúdos internos 

e as vivências externas que é tão importante quanto a saúde 

física (LIMA, 2018). 

Ao final, os usuários refletiram sobre o conceito de saúde 

mental, a necessidade do cuidado e promoção do bem-estar 

geral. Os direitos à saúde também foram lembrados assim 

como o amor e empatia com o próximo. 

 

Quadro 4: Verbalizações sobre a “saúde mental’’ 

Tema Exemplos de verbalizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex1: “Saúde mental é ter a 

mente limpa’’. 

Ex2: “Saúde mental é estar 

com a família e próximo a 

Deus’’ 

Ex3: “É estar com o cérebro 

bom’’. 

Ex4: “A saúde mental é 

diferente para cada pessoa’’. 

Ex5: “Ir no CAPS ajuda minha 

saúde mental’’. 



GRUPO OPERATIVO NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

435 
 

Saúde Mental Ex6: “Pensamentos negativos 

e agir com maldade 

prejudicam a saúde mental’’. 

Ex7: “Mente vazia prejudica 

muito a saúde mental’’ 

Ex8: “Ouvir vozes é tormento 

para minha mente’’ 

Ex9: “Não ter o carinho da 

família me prejudica muito’’. 

Ex10: “Toda pessoa pode ter 

saúde mental, basta fazer 

bem ao outro e ocupar a 

mente’’ 

Fonte: Pesquisa direta. 2019. 

 

CONCLUSÃO 

Esse relato de experiência promoveu reflexões sobre o 

processo ensino-aprendizagem da disciplina de enfermagem 

em saúde mental por meio da operacionalização de grupos 

operativos no cuidado à saúde mental, mostrando a importância 

dessa estratégia promotora de saúde. Além disso, promoveu a 

inserção dos estudantes e do monitor nesse cenário do cuidado 

como protagonistas das intervenções de educação em saúde. 

O interesse e participação dos usuários do CAPS III em 

todos os grupos operativos foram notórios e traduzidos em suas 

falas e relatos. Verificou-se também a importância de trabalhar 

temas de saúde de forma interativa por apresentar maior 

potencial para o aprendizado dos participantes e promover uma 

maior adesão e interação social entre os integrantes. 

Além disso, o estudo possibilitou identificar a importância 

de um GO, pois este abrange o estabelecimento da 
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subjetividade e do psiquismo, além de aprimorar o aprendizado 

em saúde, bem como ampliar as práticas interpessoais. Desse 

modo, há uma integração do conhecimento sobre a saúde e 

uma reflexão crítica em relação ao saber individual e o dos 

outros. 
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RESUMO: Objetivou-se realizar ações educativas acerca da 
Relação Cintura/Quadril no surgimento da Hipertensão Arterial 
Sistêmica em homens. Foi utilizada Metodologia Ativa do tipo 
Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) nas intervenções 
acerca da RCQ e o surgimento da HAS realizadas no Terminal 
de Integração de Ônibus da cidade de Campina Grande, 
Paraíba, nos meses de Maio a Agosto de 2019, totalizando 110 
atendimentos de indivíduos do sexo masculino. Inicialmente, 
era realizada abordagem aos usuários do sexo masculino 
presente no Terminal de Ônibus no momento da realização do 
projeto acerca da RCQ no surgimento da HAS. Caso se 
dispusesse a participar, de forma voluntária, eram 
encaminhados ao acolhimento. Neste segundo momento, 
registravam-se informações referentes ao perfil social do 
assistido. No terceiro momento, obtinham-se as medidas da 
circunferência de cintura e quadril para posterior cálculo da 
relação cintura/quadril, por conseguinte, aferia-se a pressão 
arterial. Por fim, diante dos resultados, o assistido recebia 
orientações voltadas à adoção de práticas saudáveis que 
poderão resultar em melhor qualidade de vida do assistido. 
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Pôde-se observar, da totalidade de homens assistidos, 64,54% 
apresentavam inadequação da RCQ. Destes 85,24% eram 
portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica. Faz-se 
necessária educação em saúde quanto ao surgimento do HAS 
direcionada ao público masculino, por este ser mais resistente  
quanto a busca aos serviços de saúde.  
Palavras-chave: Educação em Saúde. Hipertensão Arterial 
Sistêmica. Relação Cintura/Quadril. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) se 

apresentam como doenças multifatoriais que se desenvolvem 

no decorrer da vida e são de longa duração (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014). Elas têm sido uma das maiores causas de 

letalidade, e já são responsáveis por 71% das mortes ocorridas 

em todo o mundo (OPAS, 2018). 

 No Brasil, as DCNTs também se constituem como 

problema de saúde de maior magnitude e correspondem a 

cerca de 75% das causas de morte em todo o território nacional 

(GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY, 2015). Entre as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) é a mais prevalente, sendo a responsável por 

quase metade dos óbitos ocorridos no Brasil nos últimos anos 

(FILHA, 2015).  

Conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016) 

a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) se apresenta como  

condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação 

sustentada dos níveis pressóricos, ≥ 140 e/ou 90 mmHg. 

Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), a 
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exemplo da inatividade física e do percentual de gordura intra-

abdominal. 

A Relação Cintura/Quadril, enquanto método 

antropométrico, tem sido utilizado em larga escala como 

indicador de deposição de gordura na região abdominal, para 

obtê-la se faz necessário dividir as medidas da Circunferência 

de Cintura (CC) pela Circunferência de Quadril (CQ) (SOUZA 

et al., 2005; FALK; PEREIRA, 2010). 

Ainda que haja inúmeros fatores de risco (FR) que 

contribuam para surgimento e/ou agravamento da Hipertensão 

Arterial Sistêmica, a deposição excessiva de gordura visceral 

na região abdominal, denominada de obesidade androgênica, 

está associada a um risco maior de desenvolver eventos 

coronarianos. Em especial, o desenvolvimento da HAS, no sexo 

masculino, visto que este possui mais chances de desenvolver 

essa DCNT quando comparado ao sexo feminino (PICON, 

2007; ULBRICH et al., 2012). 

Evidências indicam que o aumento das DCNTs, 

sobretudo, da Hipertensão Arterial Sistêmica se dá em função 

do crescimento dos principais fatores de risco (MALTA et al., 

2018). Desse modo, a intervenção direta nos fatores de risco, 

resultaria em redução no surgimento de novos casos da 

doença, e consequentemente no número de mortes em todo o 

mundo. 

Diante deste contexto, tornam-se necessárias 

intervenções de educação em saúde voltadas ao público 

masculino. Assim, vislumbrando controlar a elevação das 

medidas de cintura e quadril, bem como, sensibilizar essa 

população acerca da importância da prática de atividade física 

e adoção de hábitos saudáveis. 
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O presente artigo objetivou refletir acerca das 

implicações da relação cintura/quadril no surgimento da 

hipertensão arterial sistêmica em homens.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizou-se de Metodologia Ativa do tipo Aprendizagem 

Baseada em Problema (ABP) nas intervenções que consigna 

de Educação em Saúde acerca das Implicações da Relação 

Cintura/Quadril no Surgimento da Hipertensão Arterial 

Sistêmica em Homens, realizadas no Terminal de Integração de 

Ônibus da cidade de Campina Grande, Paraíba, no decorrer 

dos meses de Maio a Agosto de 2019. 

A metodologia ativa (MA) é uma concepção educativa 

que estimula processos de ensino-aprendizagem crítico-

reflexivos, no qual o educando participa e se compromete com 

seu aprendizado. O método propõe a elaboração de situações 

de ensino que promovam uma aproximação crítica do aluno 

com a realidade, a reflexão sobre problemas que geram 

curiosidade e desafio, a disponibilização de recursos para 

pesquisar problemas e soluções, a identificação e organização 

das soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a 

aplicação dessas soluções (DIAZ, 2007). 

A utilização dessas metodologias, conferem autonomia 

ao estudante, e torna-o protagonista da sua formação e 

construtor de conhecimento, de modo que, assume-se uma 

postura responsável a fim de solucionar problemas e 

proporcionar melhorias (VALENTE, 2014). 

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte 

Público (STTP) da cidade, mais de 30 mil pessoas circulam 
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diariamente no Terminal de Integração de Ônibus, de modo que 

este tornou-se um ponto de encontro de ônibus e de pessoas. 

As intervenções aconteceram todas as Terças e 

Quartas-feiras durante o turno da manhã, no período de Maio a 

Agosto de 2019 e foram realizadas por intermédio do Projeto de 

Extensão “Educação em Saúde: Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis” vinculado ao Núcleo de Educação e Atenção 

em Saúde (NEAS) da Universidade Estadual da Paraíba – 

Campus I – Campina Grande. 

A princípio, os indivíduos do sexo masculino que se 

faziam presentes no Terminal de Integração de Ônibus eram 

abordados pelos extensionistas que lhes apresentavam o 

projeto de extensão universitária. Caso se dispusesse a 

participar de forma voluntária, este era encaminhado ao 

acolhimento. 

No acolhimento, os assistidos prestavam informações 

que possibilitava traçar o perfil social, físico e clínico. Foram 

anotadas informações como sexo, idade, profissão, presença 

de doenças crônicas não transmissíveis já diagnosticadas e 

fatores que predispõem ao surgimento destas.  

Por conseguinte, obtinham-se as medidas da 

circunferência de cintura e quadril cuja finalidade era a 

obtenção do cálculo da Relação Cintura/Quadril. No qual este 

representa um dos principais indicadores para o surgimento de 

doenças cardiovasculares, sobretudo, da Hipertensão Arterial 

Sistêmica. Posteriormente, foi realizada a aferição dos níveis 

pressóricos. Mediante os resultados obtidos foram realizadas 

orientações em saúde para prevenir ou minimizar as 

implicações da presença de fatores de risco para a Hipertensão 

Arterial Sistêmica, a exemplo da elevação da RCQ.  
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As informações obtidas foram registradas na Ficha 

Padrão NEAS, e, em seguida, anotadas no Cartão de 

Acompanhamento e repassadas ao assistido informando-o 

acerca da sua situação, e instruindo-o a adotar hábitos de vida 

saudáveis, alimentação com baixo teor de sódio e gordura, 

praticar atividades físicas e buscar seguir corretamente o 

esquema terapêutico, caso fizesse uso. Foi fornecido um 

Cartão de Acompanhamento aos assistidos, para ser utilizado 

sempre que houvesse retorno às intervenções e assim se 

mantivessem além do incentivo às práticas saudáveis, o 

acompanhamento individualizado.  

 A verificação das medidas da circunferência de cintura 

e quadril foram realizadas utilizando-se de fita métrica.Seguindo 

o procedimento descrito por Callaway et al (1991). O assistido 

encontrava-se em pé com abdômen relaxado, braços 

descontraídos ao lado do corpo, fita colocada horizontalmente 

no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a crista 

ilíaca; As medidas foram realizadas com a fita firme sobre a 

pele, no entanto, sem que houvesse compressão dos tecidos. 

Foi utilizada fita métrica flexível com precisão de 01 mm Para 

medidas referentes ao quadril, foram seguidos os mesmos 

passos descritos por Callaway et al (1991), entretanto, para 

realizar esta medição a fita métrica foi colocada horizontalmente 

em volta do quadril na parte mais saliente dos glúteos. 

A relação cintura-quadril representa o cálculo que se faz 

a partir das medidas da cintura e do quadril para verificar o risco 

de desenvolver doenças cardiovasculares, em especial a 

Hipertensão Arterial Sistêmica. Para obter o cálculo da RCQ  

divide-se a medida da circunferência da cintura (CC)  pela 

medida da circunferência do quadril (CQ), ambos em 

centímetros. 
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 O índice de corte para risco cardiovascular é igual ou 

maior que 0,85 para mulheres e 0,90 para homens. Um número 

mais alto demonstra maior risco. Quanto menor o valor da 

relação, melhor. Mulheres com RCQ de 0,8 ou menos, ou 

homens com RCQ de 0,9 ou menos são considerados 

"seguros". Uma relação de 1,0 ou maior, para qualquer sexo, 

considera-se "em risco” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

 A aferição da pressão arterial foi realizada utilizando-se 

de estetoscópio e esfigmomanômetro calibrado, seguindo 

orientações da 7° Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial que 

infere, inicialmente, seja explicado o procedimento ao paciente, 

deixando-o em repouso de 3 a 5 minutos e instruindo-o a não 

conversar durante a medição, e em caso de possíveis dúvidas, 

esclarecê-las antes ou depois da realização do procedimento. 

É importante orientar o assistido a posicionar-se sentado, 

com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 

recostado na cadeira e relaxado, bem como, o braço em que 

será realizada a aferição devendo estar posicionado na altura 

do coração com a palma da mão aberta e voltada para cima (7° 

DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 

2016).  

A 7° Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial considera 

normotensão ≤ 120 e/ou 80 mmHg, pré-hipertensão entre 121-

139 mmHg e 81-89 mmHg e hipertensão  ≥140-141 mmHg e 

90-99 mmHg. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No decurso das Intervenções realizadas no Terminal de 

Integração de Ônibus da cidade de Campina Grande, 110 
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homens foram assistidos pela presente intervenção no decorrer 

dos meses de Maio a Agosto de 2019. A presença crescente 

desse público nas intervenções corrobora com uma pesquisa 

realizada pelo Ministério da Saúde (2018) que evidencia que 

cada vez mais os homens têm buscado os serviços de saúde 

como forma de prevenir ou controlar alguma patologia. 

Embora a construção social de masculinidade tenha 

relação linear com os modos de perceber e de viver o processo 

de adoecimento e cuidado com o corpo, o acesso e a frequência 

aos serviços de saúde por este público, estão relacionados 

diretamente ao fato que indivíduos pertencentes ao sexo 

masculino ainda possuem uma resistência para se 

reconhecerem como doentes e buscarem os serviços de 

assistência à saúde (OLIVEIRA et al., 2015). 

Em relação à faixa etária, nota-se que os indivíduos com 

idade >65 anos somam 56,36% dos assistidos, mostrando-se 

em maior quantidade nas intervenções (Tabela 1). Esta 

informação corrobora com o estudo de Silva (2017) no qual 

infere que populações mais envelhecidas apresentam maior 

carga de doenças crônicas, conduzindo ao aumento da 

demanda por serviços de atenção à saúde. Os indivíduos com 

idade entre 51 e 65 anos encontravam-se com 17,27% 

seguidos aos com idades entre 36 e 50 anos com 16,36%, e, 

os que possuíam idade entre 20 e 35 anos, apresentando-se 

com apenas 10%. 

Embora haja uma predominância de jovens no Terminal 

de Integração de Ônibus diariamente, apenas 10% dos 

assistidos pertenciam a essa faixa etária. Levorato et al (2014) 

também observou em seu estudo que os jovens, sobretudo, do 

sexo masculino são minoria na busca dos serviços de saúde, 



IMPLICAÇÕES DA RELAÇÃO CINTURA/QUADRIL NO SURGIMENTO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM HOMENS 

447 
 

explicando dessa forma o número reduzido de atendimentos 

dirigido a essa classe na presente intervenção. 

 Em relação às profissões, 51,81% dos usuários do 

Terminal de Integração são aposentados. Esta informação 

torna perceptível a maior concentração desse público como 

usuário do transporte público e da presente intervenção. As 

demais profissões compreendiam: funcionário público 10,90%; 

estudantes (7,27%) e outros que correspondiam a 30,00%. 

 

Tabela 1. Perfil social e clínico da população masculina 
assistida. 

PERFIL n % 

Idade 

20-35 anos 

36-50 anos 

51-65 anos 

>65 

 

 

11 

18 

19 

62 

 

10,00 

16,36 

17,27 

56,36 

Profissão 

Aposentados 

Funcionário Público 

Estudante 

Outros 

 

 

57 

12 

8 

33 

 

51,81 

10,90 

7,27 

30,00 
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DCNTs 

HAS 

Outras 

Nenhuma 

 

61 

22 

27 

 

55,45 

20,00 

24,54 

Fonte: O autor, 2019. 

 Segundo Dantas e Roncalli (2019) o trabalho/ocupação 

mantêm relação linear com as alterações nos níveis 

pressóricos, e consequentemente a predisposição ao 

surgimento da HAS, pois as condições em que ele ocorre 

podem favorecer ao aparecimento de outros fatores de risco. 

 No que se refere às Doenças Crônicas Não 

Transmíssiveis (DCNTs) já diagnosticadas, 55,45% dos 

homens assistidos pela presente intervenção são portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Destes, 85,24% 

apresentam elevação na RCQ. Dantas e Roncalli (2019)  

realizaram um estudo que constatou que a HAS é de fato mais 

prevalente no sexo masculino, ocorrendo mudança nesta 

tendência após os 50 anos de idade, corroborando com os 

achados do presente estudo. 

 Essa maioria de indivíduos hipertensos também foi 

evidenciada na pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional de 

Saúde (2013) que revelou a hipertensão atingir 31,3 milhões de 

pessoas acima de 18 anos no Brasil. Esta informação 

corresponde a 21,4% da população, número significativo. 

 Segundo Malta et al (2017) a maior utilização dos 

serviços de saúde se dá pela população acometida pelas 

doenças crônicas não transmissíveis em relação aquelas que 

não registram nenhuma patologia crônica. Assim, como 

também foi percebido no percentual de assistidos do terminal 
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de integração de ônibus, composto majoritariamente de 

indivíduos que apresentavam alguma DCNT. 

 Quanto ao risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares que pode ser percebido mediante a Relação 

Cintura/Quadril, observou-se que 64,54% dos assistidos 

apresentavam situação de risco, conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde (2017), apresentando a RCQ ≥1,0. 

 No Gráfico 1, revela-se que 35,45% dos homens 

assistidos pela presente intervenção se apresentam em 

situação segura quanto RCQ, entretanto, 64,55% possuem a 

RCQ em situação de risco. Filha et al  (2015) constatou que 

entre os fatores que contribuem para surgimento e/ou 

agravamento da Hipertensão Arterial Sistêmica, a gordura 

visceral, que pode ser obtida por meio do cálculo da Relação 

Cintura/Quadril, mostra-se como prevalente. 

 

Gráfico 1. Relação Cintura/Quadril e a Hipertensão Arterial 

Sistêmica na população masculina assistida.
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Fonte: O autor, 2019. 

 
 Ao observar os valores obtidos da Relação 

Cintura/Quadril, percebe-se que 85,24% do público masculino 

assistido, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, possui 

elevação significativa da RCQ. Nascimento et al (2011) referiu 

que o excesso de gordura abdominal tem sido associado as 

doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial 

sistêmica. 

 Quanto aos níveis pressóricos (Gráfico 2), inicialmente 

foi referido que 55,54% dos assistidos já eram portadores de 

HAS. No entanto, alegavam não seguir corretamente o 
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esquema terapêutico, uma vez que a pressão arterial mantinha-

se constante, embora fora dos parâmetros normais.  

 Segundo Silva et al (2016) o controle pouco satisfatório 

dos níveis pressóricos, na maioria das vezes, está relacionado 

à baixa adesão ao tratamento, conforme foi evidenciado por 

este estudo. 

 Essa conduta contribui para a vasta elevação nos níveis 

pressóricos e mostra a necessidade da realização de ações 

educativas em saúde acerca das implicações da Hipertensão 

Arterial Sistêmica e de seus fatores de risco, a exemplo da 

Relação Cintura/Quadril. 

 Foi percebido, que entre os assistidos, naqueles que 

apresentavam inadequação da Relação Cintura/Quadril 

também se observava elevação nos níveis pressóricos. Assim 

como no presente estudo, Cassiano et al (2019)  observou em 

seu estudo, que os homens que possuem obesidade 

androgênica, ou seja, inadequação da RCQ apresentam maior 

elevação nos níveis pressóricos.  

Dentre os 101 homens assistidos, apenas 26,36% se 

apresentavam normotensos no momento da aferição. Os 

demais apresentavam os níveis pressóricos acima dos 

parâmetros normais, sendo observado maior percentual no 

intervalo de 140-159/90-99 mmHg totalizando 32,72% dos 

assistidos, seguidos dos intervalos de 121-139/81-89 mmHg  

(24,54%), 160-179/100-109 (10,90%), e 5,45% o percentual 

referente a ≥180 e/ou ≥110 mmHg. 

Em estudo realizado por Cavalari et al (2012) foi 

encontrado maior elevação dos níveis pressóricos em homens. 

Entretanto, o mesmo, sendo no intervalo de 140-159/90-99 

mmHg, assim como foi observado no presente estudo. Segundo 

Lobo et al (2017) a maior elevação dos níveis pressóricos nesse 
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público tem ocorrido de forma simultânea ao aumento 

significativo da Hipertensão Arterial Sistêmica nessa classe nos 

últimos anos. 

 

Gráfico 2. Níveis pressóricos do público masculino assistido 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Diante disso, as estratégias frente à Hipertensão Arterial 

Sistêmica visam intensificar a abordagem nos fatores de risco, 

a exemplo da Relação Cintura/Quadril, para promover 

diminuição das implicações ocasionadas por estes (GOMES E 

BEZERRA, 2018). Sendo imprescindível garantir acesso a 

políticas de promoção, prevenção e vigilância, que são medidas 

que poderão contribuir para o enfrentamento das doenças 

crônicas não transmissíveis, sobretudo, da Hipertensão Arterial 
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Sistêmica (MALTA E SILVA JÚNIOR, 2013), a exemplo das 

orientações de educação em saúde oferecidas aos assistidos 

do presente estudo. 

 Ao longo do estudo, foi explícita a correlação existente 

entre Hipertensão Arterial Sistêmica e Relação Cintura/Quadril 

no público masculino. Deste modo, as orientações ofertadas se 

direcionaram para questões acerca da adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, incluindo dieta hipossódica e 

hipolipídica, além do incentivo a prática de atividades físicas 

regulares e orientação quanto à adesão e o uso adequado do 

tratamento terapêutico. De modo que, este é um dos principais 

responsáveis pela elevação contínua dos níveis pressóricos. 

 Ademais, nota-se a importância que as orientações 

prestadas por meio de ações educativas em saúde exercem, 

cuja finalidade de sensibilização do público masculino 

instigando-os a buscarem mais os serviços de saúde e controlar 

as implicações ocasionadas pelos fatores de risco das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, em especial, a Hipertensão 

Arterial Sistêmica. 

 

CONCLUSÕES  

 

A realização de ações educativas em saúde 

proporcionou maior conhecimento e informação acerca das 

implicações da Relação Cintura/Quadril no surgimento e/ou 

agravamento da Hipertensão Arterial Sistêmica e de outras 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, uma vez que, permitiu 

a oferta de orientações que possibilitassem além do acesso a 

informações, melhorias na qualidade de vida dos homens 

assistidos pela presente intervenção, por meio da adoção aos 
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hábitos saudáveis, que são fundamentais para diminuição da 

RCQ. 

A maioria dos homens assistidos compreendia o público 

portador de Hipertensão Arterial Sistêmica que se apresentava 

em situação de Risco quanto a Relação Cintura-Quadril, 

revelando uma maior necessidade de realizar o 

acompanhamento do usuário frente a essa objeção, visando 

atingir esse público e minimizar as implicações decorrentes 

dessa situação clínica. 

Foi notória a aceitação e participação do público 

masculino quanto às intervenções realizadas no Terminal de 

Integração de Ônibus da cidade de Campina Grande, no interior 

da Paraíba. Entretanto, ainda há muito que se fazer para 

alcançar de forma efetiva cada vez mais esse público, deixando 

explícita a importância de ações de educação em saúde 

voltadas para esses indivíduos.  

As atividades executadas por meio do projeto de 

Extensão “Educação em Saúde: Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis” mostrou-se uma ferramenta imprescindível na 

promoção da saúde e prevenção da Hipertensão Arterial 

Sistêmica e das implicações da Relação Cintura/Qadril em 

homens. Esta intervenção pode ser ampliada para outros 

âmbitos, também possuidores de grande fluxo de pessoas, em 

especial, homens. 

Ademais, as intervenções realizadas mostram-se como 

necessárias em ambientes de grande circulação de homens, 

uma vez, que estes evitam os espaços físicos de saúde e vem 

sendo cada vez mais acometidos por Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis, principalmente a Hipertensão Arterial Sistêmica 

que vem sendo frequentemente associada ao acúmulo 

exacerbado de gordura abdominal. 
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RESUMO: O termo Autocuidado é caracterizado pelas atitudes 
em que um indivíduo pode desempenhar para promover a sua 
própria saúde diariamente ou lidar com enfermidades caso elas 
surjam. A utilização do autocuidado como instrumento na 
Atenção Primária à saúde, dessa maneira, otimiza a 
capacidade dos usuários de terem uma melhor adesão aos 
recursos de saúde pública disponíveis, contribuindo para sua 
autonomia, determinando seu bem-estar e uma boa qualidade 
de vida. Dessa forma o objetivo desse trabalho é analisar, por 
meio de uma revisão integrativa, conteúdos referentes às 
práticas do autocuidado como ferramenta significativa para a 
promoção da saúde. Trata-se, portanto, de uma revisão 
integrativa em que foi realizado buscas nas bases de dados 
PubMed, Medline, e SciElo, em Inglês e Português, nos últimos 
cinco anos, com os descritores “Autocuidado”, “Atenção 
primária” e “Promoção da saúde”. Foram selecionados ao final 
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da pesquisa, o remanescente de referências de 26 artigos e 
através deles pode-se analisar que torna-se fundamental uma 
reflexão no tocante a adesão dos usuários às práticas de 
autocuidado e evidenciar como esse instrumento pode ser 
otimizado através do sistema de Atenção Primária à Saúde nos 
serviços prestados a comunidade. 
Palavras-chave: Autocuidado. Atenção Primária. Promoção da 
Saúde 
 

INTRODUÇÃO  

 

O conceito de Autocuidado foi delimitado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como sendo as práticas 

utilizadas pelos indivíduos, famílias e comunidades, com o 

intuito de promover e manter a saúde, prevenir e lidar com os 

agravos, e ao cuidado da própria doença. A realização de 

comportamentos de autocuidado se caracteriza, ainda, por ser 

um dos elementos fundamentais na população para prevenir ou 

reduzir episódios recorrentes de doenças cardíacas e a 

frequência de hospitalizações e, consequentemente, promover 

resultados positivos para a saúde (AHN, 2016). Ainda se deve 

considerar o autocuidado através dos aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e espirituais de cada indivíduo 

(SIQUEIRAet al, 2015). 

O termo autocuidado, também é utilizado pela área da 

saúde como sinônimo de cuidado de si, autoajuda e atividades 

diárias realizadas em função de manter uma boa qualidade de 

vida. Caracteriza-se, ainda, por um comportamento ativo de 

continuidade a essas práticas e/ou pelo enfrentamento a 

possíveis enfermidades. Pode-se destacar que, essas mesmas 

atividades são determinadas através da influência cultural que 
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caracteriza cada sujeito, ou seja, corresponde a crenças, 

hábitos e escolhas pessoais (NARASIMHAN et al, 2019). 

 O profissional de saúde deve ter uma formação sólida 

garantida pela universidade, que devem contribuir para 

promover, preservar e restaurar a saúde, sempre atuando 

dentro de uma estrutura humanizada. Devendo agir em 

conjunto com todos os membros da sociedade em esforço de 

melhorar a saúde da população, diminuindo a lacuna entre as 

necessidades de saúde, o serviço de saúde e o sistema de 

educação médica. (GARRIDO AMABLE, 2015). 

Para os profissionais de saúde, particularmente, o 

autocuidado deve fazer parte do dia-a-dia, porque constituem 

modelos de comportamento para as comunidades onde 

trabalham e onde residem. (GARRIDO AMABLE, 2015). 

O autocuidado apresenta-se como uma estratégia 

fundamental para promover o conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades. Através de estratégias 

educacionais como base para gerenciar os cuidados com 

doenças, o autocuidado deve atender às necessidades atuais 

da pessoa, em que o processo educacional pode influenciar 

positivamente a aquisição e manutenção de novas práticas 

comportamentais (BAPTISTA et al, 2019). 

 É importante empoderar o paciente para o autocuidado 

através de ações de educação em saúde favorecendo um 

vínculo de troca de informações com os profissionais de saúde 

e com outras pessoas que sofrem do mesmo adoecimento 

através do compartilhamento de problemas, esclarecimento de 

dúvidas e potencialização por meio das atividades realizadas  

do processo de desenvolvimento individual e do grupo  de 

maneira ativa  (OLIVEIRA et al, 2019). 
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Conforme Narasimhan et al.(2019, p.1), “o autocuidado 

parte de um conjunto de atividades a um conjunto de 

capacidades. É possível pensar sobre o autocuidado sob duas 

perspectivas complementares, uma focada em melhorar a 

capacidade dos indivíduos para cuidar de si e outra focada em 

como o autocuidado se relaciona com o sistema de saúde”. 

A possibilidade de um indivíduo tomar medidas relativas 

à saúde através de informações oferecidas a ele, bem como de 

utilizar o sistema de saúde público existente torna-se relevante 

no processo do autocuidado tendo como efeito, melhores 

resultados salutares (NARASIMHAN et al, 2019).  

A orientação das práticas educativas em saúde 

desenvolvidas por profissionais da Atenção Primária à Saúde 

deve focar na adequação de um estilo de vida que adote 

atitudes cruciais para o processo terapêutico e para a melhoria 

das condições crônicas de saúde. Esse processo é essencial 

para o fortalecimento do vínculo profissional-usuário e para que 

se possam alcançar os objetivos propostos obtendo melhores 

resultados em saúde (BORGES et al, 2019). 

 O manejo eficiente das doenças que acometem os 

usuários da Atenção Primária à Saúde pode ser facilitado por 

meio de atividades educativas que valorizem sua capacidade 

individual e propiciem o acesso a informações e orientações. 

Por meio de práticas educativas diferenciadas, as estratégias 

de autocuidado podem permitir que se tenha uma melhor 

compreensão do quadro clínico da doença e da importância do 

tratamento e controle dos sintomas e fatores de risco (NASS et 

al, 2019). 

Ao ser inserido na Atenção Básica, a estratégia de 

autocuidado abre um leque de possibilidades de cuidado em 



LIMITES E PERSPECTIVAS DO AUTOCUIDADO POR USUÁRIOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

461 
 

saúde, compreendendo ferramentas que construam práticas 

que visem desde a promoção de saúde até o ensino de métodos 

preventivos de autocuidado,  auxiliando assim o profissional, 

além de melhorar consideravelmente as condições de saúde da 

população assistida, possibilitando que o usuário esteja capaz 

e ciente que a responsabilidade de sua saúde não se restrinja 

ao profissional ou a unidade de saúde, mas também, seja 

corresponsabilidade do próprio indivíduo (PACHECO e 

ANTUNES, 2015). 

Este trabalho tem o objetivo de expor e conduzir uma 

reflexão acerca do autocuidado como uma rica ferramenta que 

pode ser inserida na equipe de saúde da atenção básica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO   

 

Para a elaboração do presente estudo foi realizada uma 

revisão da literatura e para a confecção da referida pesquisa 

foram determinadas as seguintes etapas metodológicas: 

 

- Elaboração da pergunta norteadora; 

- Busca ou amostragem na literatura; 

- Coleta de dados; 

- Análise crítica dos estudos incluídos; 

- Discussão dos resultados; 

- Elaboração do capítulo. 

Assim sendo, foi elaborada a seguinte questão 

norteadora para o estudo: “quais os limites e perspectivas dos 

usuários para a adesão ao autocuidado?”. Para responder o 

questionamento inicial, e para confecção do referencial teórico, 
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foram utilizados artigos científicos presentes nas seguintes 

bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE); National Center for Biotechnology 

Information (NCBI); e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). 

Os critérios de inclusão foram artigos, periódicos, 

dissertações e teses que abrangessem pesquisas que 

relacionassem o autocuidado na Atenção Primária à Saúde nos 

últimos cinco anos; procurou-se estabelecer um limite temporal 

de publicações de 2014 a 2019, ou seja, pesquisas realizadas 

nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês, além de 

artigos mais antigos que serviram como base para os estudos 

relacionados ao tema. Como critérios de exclusão foram 

descartadas as revisões de literatura, artigos que não estavam 

disponíveis na íntegra, bem como os que não possuíam algum 

tipo de relação com o autocuidado.   

 A seleção dos artigos foi realizada através da busca dos 

descritores “Autocuidado”, “Atenção primária” e  “Promoção da 

saúde” pesquisados de forma individual e/ou associados, 

utilizando o operador booleano and. Vale a pena ressaltar que 

os mesmos descritores foram pesquisados no idioma inglês: 

“Self Care Primary”, “Health Promotion” e “Health Care”.  

Dessa forma foram revisados artigos para construção 

desse estudo nas três bases de dados estabelecidas 

inicialmente (PubMed, Medline e SciELO) a partir da pesquisa 

com os três descritores selecionados. Totalizando 721 

referências obtidas com a pesquisa dos três descritores, desse 

total, foram excluídos 601 artigos por título, 67 artigos a partir 
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da leitura do resumo, e 27 artigos após a leitura e reflexão do 

artigo completo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Ao final da pesquisa, o remanescente de referências é 

de 26 artigos, expostos na seguinte tabela:  

 

Tabela 1: Quantidade de artigos selecionados para revisão 

integrativa 

Título Autores Ano Temática central Palavras-Chave 

Avaliação do 

cuidado primário à 

pessoa idosa 

segundo o Chronic 

Care Model 

SILVA et al 2018 Cuidado à pessoa 

idosa com diabetes 

mellitus e/ou 

hipertensão arterial 

na Atenção 

Primária à Saúde 

Saúde do Idoso; 

Atenção 

Primária à 

Saúde; 

Autocuidado; 

Avaliação de 

Processos e 

Resultados 

(Cuidados de 

Saúde); 

Diabetes 

Mellitus; 

Hipertensão 

A percepção dos 

usuários com 

diabetes sobre a 

estratégia de 

educação em 

grupos na 

promoção do 

autocuidado. 

VIEIRA et 

al 

2017 Analisar a 

percepção dos 

usuários com 

diabetes Mellitus 

Tipo 2 sobre a 

estratégia de 

educação em 

grupos na 

promoção do 

autocuidado 

Educação em 

saúde; Estrutura 

de grupo; 

Conhecimento; 

Autocuidado; 

diabetes Mellitus 
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Rol de la 

universidad en la 

promoción y 

autocuidado de 

salud 

AMABLE et 

al 

2015 Servir de base para 

academia para 

conhecimentos 

relacionados ao 

autocuidado e 

promoção de saúde 

Promoción de 

Salud, Rol de la 

Universidad, 

Salud, Atención 

Primaria de 

Salud, 

Autocuidado de 

Salud. 

Effects of Self-care 

Health Behaviors 

on Quality of Life 

Mediated by 

Cardiovascular 

Risk Factors 

Among Individuals 

with Coronary 

Artery Disease: A 

Structural 

Equation Modeling 

Approach 

AHN et al  2016 Testar um modelo 

de equação 

estrutural no qual a 

autoeficácia, 

comportamentos 

de saúde de 

autocuidado e 

fatores de risco 

modificáveis 

predizem a 

qualidade de vida 

de indivíduos com 

doença arterial 

coronariana 

coronary artery 

disease; health 

behavior; quality 

of life; risk; self 

efficacy 

Lower limb self-

care among 

diabetic insulin 

users 

ROQUE et 

al 

2017 Autocuidado com 

membros inferiores 

de indivíduos 

portadores de 

Diabetes Mellitus 

usuários da 

atenção básica 

Diabetes 

Mellitus. Diabetic 

Foot. Health 

Knowledge; 

Attitudes; 

Practice. Primary 

Prevention 

 Diabetic and 

Obese Patient 

Clinical Outcomes 

Improve During a 

Care Management 

Implementation in 

Primary Care 

HOLTROP 

et al 

2017 Gerência de 

autocuidado na 

atenção primária 

para usuários 

obesos e diabéticos 

como melhora de 

níveis clínicos  

Care 

management; 

Chronic disease; 

Diabetes; 

Obesity; Primary 

care 
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Training peer 

educators to 

promote self-

management skills 

in people with 

serious mental 

illness (SMI) and 

diabetes (DM) in a 

primary health 

care setting 

BLIXEN  et 

al 

2015 Desenvolvimento 

de autogestão para 

pacientes com 

doenças mental 

graves e diabéticos 

na atenção primária 

à saúde  

severe mental 

illness 

 

 

Autocuidado em 

saúde bucal de 

idosos hipertensos 

e diabéticos que 

vivem sozinhos 

FARJADO 

E LIMA 

2016 Conhecer o 

autocuidado em 

saúde bucal de 

idosos hipertensos 

e diabéticos que 

vivem sozinhos 

Saúde bucal, 

Serviços de 

saúde para 

idosos, 

Assistência 

odontológica 

para idosos, 

Hipertensão, 

Diabetes 

mellitus, 

Autocuidado 

Influence of self-

efficacy 

management on 

adherence to self-

care activities and 

treatment outcome 

among diabetes 

mellitus type 2 

AMER et al 2018 Identificar a 

influência da 

autoeficácia do 

gerenciamento na 

adesão às 

atividades de 

autocuidado e no 

resultado do 

tratamento entre 

pacientes com 

diabetes mellitus 

tipo 2. 

Diabetes 

Mellitus; Healthy 

Lifestyle; 

Medication 

Adherence; 

Multivariate 

Analysis; 

Outcome 

Assessment 

(Health Care); 

Self Care; Self 

Efficacy; Sudan; 

Surveys and 

Questionnaires; 

Type 2 

Functional and OLIVEIRA- 2019 descrever os níveis Activities of Daily 
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self-care capacity 

of people with 

multiple sclerosis.  

KUMAKUR

A et al 

de autocuidado e 

funcionalidade de 

pacientes com 

esclerose múltipla  

Living; SelfCare; 

Multiple 

Sclerosis; 

Human 

Activities; 

Chronic Disease; 

Nursing 

Educational 

program to 

promote the self-

care of people with 

diabetes mellitus 

CAVICCHI

OLI et al 

2019 avaliar o efeito de 

um programa de 

intervenção na 

capacidade e ação 

para o autocuidado 

de pessoas com 

diabetes mellitus 

Nursing; 

Diabetes 

Mellytus, Type 2; 

Self-care; Health 

Education 

Validation of a 

booklet on self-

care with the 

diabetic foot 

GALDINO 

et al 

2019 descrever a 

validação de 

cartilha sobre o 

autocuidado com 

pés de pessoas 

com diabetes 

Diabetes 

Mellitus, Type 2; 

Educational 

Technology; 

Diabetic Foot; 

Validation 

Studies; 

Teaching 

Materials 

Pub Talk: 

participation, 

education and 

men’s health 

promotion.  

SANTOS 

et al 

2019 Avaliar o processo 

de execução de 

ações dialógicas de 

um grupo 

socioeducativo  

Health 

Education; Self-

care; Nursing 

Models 

Estratégias de 

promoção da 

autoestima, 

autonomia e 

autocuidado das 

pessoas com 

feridas crônicas 

BEDIN et al 2014 Iidentificar as 

estratégias 

utilizadas por 

enfermeiros da 

atenção básica, 

nas situações que 

envolvem o 

cuidado de 

enfermagem para 

Cuidados de 

enfermagem; 

Atenção primária 

à saúde; 

Enfermagem; 

Cicatrização 
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promover a 

autoestima, a 

autonomia e o 

autocuidado das 

pessoas com 

feridas crônicas 

Oficinas 

educativas na 

atenção primária 

de saúde para 

promoção do 

autocuidado em 

diabetes mellitus 

AMARAL 

et al 

2014 Aborda as oficinas 

educativas como 

estratégia para a 

promoção do 

autocuidado na 

atenção primária 

em saúde. 

Educação em 

Saúde; Diabetes 

Mellitus; 

Autocuidado; 

Atenção 

Primária à 

Saúde. 

Practicing health 

promotion in 

primary care -a 

reflective enquiry. 

PATI et al 2017 Documentar o 

conhecimento, a 

percepção e as 

práticas atuais de 

promoção da saúde 

dos médicos locais 

de atenção primária 

Health 

education; 

Health 

promotion; 

Primary care; 

Public health 

Association 

Between Health-

Related Beliefs 

and Oral Health 

Behaviors Among 

Uninsured Primary 

Care Patients. 

KAMIMUR

A et al 

2017 Examinar a 

associação entre 

crenças e 

comportamentos 

em saúde bucal em 

adultos na clínica 

da atenção primária 

à saúde 

Medically 

uninsured; Oral 

health behaviors; 

Perceived needs 

for dental 

treatment; 

Safety-net; Self-

reported general 

health 

The role of gender 

in the active 

attitude toward 

treatment and 

health among 

older patients in 

primary health 

care-self-

CHYLINSK

Aet al 

2017 Investigar as 

diferenças de 

gênero na atitude 

ativa em relação ao 

tratamento e à 

saúde(ATH), bem 

como a moderação 

da autoavaliação 

Ageing; Gender; 

Health 

promotion; 

Men’s health; 

Patient 

adherence 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chyli%C5%84ska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chyli%C5%84ska%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29216837
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assessed health 

status and 

sociodemographic 

factors as 

moderators. 

da saúde (HAS) e 

fatores 

sociodemográficos  

Correlates of 

physical activity 

and sitting time in 

adults with type 2 

diabetes attending 

primary health 

care in Oman. 

ALGHAFRI 

et al 

2017 Incentivar a 

atividade física no 

tratamento do 

diabetes tipo 2 

Physical activity, 

Type 2 diabetes, 

Primary health 

care, Correlates, 

Sitting time, 

Consultations, 

Oman 

Effectiveness of a 

targeted lifestyle 

intervention in 

primary care on 

diet and physical 

activity among 

South Asians at 

risk for diabetes: 2-

year results of a 

randomised 

controlled trial in 

the Netherlands. 

VLAAR et 

al 

2017 Intervenção 

culturalmente 

direcionada ao 

estilo de vida sobre 

dieta, atividade 

física e 

determinantes da 

mudança de 

comportamento 

entre os sul-

asiáticos em risco 

de diabetes 

Type 2 diabetes, 

South Asians, 

Diet, Physical 

activity, 

Intervention 

Living with asthma 

and chronic 

obstructive 

airways disease: 

Using technology 

to support self-

management - An 

overview. 

MORRISO

N et al 

2017 Controlar os 

sintomas, manter 

as atividades, 

alcançar a melhor 

qualidade de vida 

possível e 

minimizar os riscos 

de exacerbação 

Asthma, self-

management, 

inhaled 

corticosteroid, 

telehealth, 

digital, COPD 

Use, acceptability 

and impact of 

booklets designed 

to support mental 

health self-

SHARPE 

et al 

2016 Fornecer um meio 

de baixo custo para 

promover a 

autogestão da 

saúde mental em 

Self-

management, 

Help seeking, 

Schools, 

Adolescents, 
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management and 

help seeking in 

schools: results of 

a large 

randomised 

controlled trial in 

England. 

crianças e 

adolescentes com 

idade escolar 

Mental health 

promotion 

Television-based 

health promotion 

in general practice 

waiting rooms in 

London: a cross-

sectional study 

evaluating 

patients' 

knowledge and 

intentions to 

access dental 

services. 

JAWAD et 

al 

2016 Avaliar se as 

iniciativas de 

promoção da saúde 

dental baseadas na 

televisão nas salas 

de espera da 

Clínica Geral 

aumentariam o 

conhecimento e as 

intenções dos 

pacientes de 

procurar serviços 

odontológicos. 

General practice, 

Health 

promotion, 

Television, 

Audio-visual, 

Family health 

Long-term impact 

of a real-world 

coordinated 

lifestyle promotion 

initiative in primary 

care: a quasi-

experimental 

cross-sectional 

study. 

THOMAS 

et al 

2014 Avaliar o impacto a 

longo prazo de uma 

intervenção de 

promoção do estilo 

de vida com uma 

equipe 

multidisciplinar em 

um ambiente de 

atenção primária 

Healthy lifestyle 

promotion, 

Primary care, 

Implementation, 

Coordinated 

care, RE-AIM 

framework, 

Maintenance 

Self care 

interventions to 

advance health 

and wellbeing: a 

conceptual 

framework to 

inform normative 

guidance. 

NARASIM

HAN et al 

2019 Necessidade 

premente de uma 

conceitualização 

mais clara do 

autocuidado para 

apoiar as políticas 

de saúde 

SelfCare; People 

centred; system 

centred; 

healthcare 

system 
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Embedding weight 

management into 

safety-net 

pediatric primary 

care: randomized 

controlled trial. 

ROSETT et 

al 

2018 Implementação de 

recomendações 

baseadas em 

evidências para o 

tratamento de 

sobrepeso e 

obesidade 

pediátrica 

Weight 

management, 

Family-based 

intervention, 

Safety net care 

  

O autocuidado é definido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS,2013, p. 15) como “a capacidade dos indivíduos, 

famílias e comunidades de promover a saúde, prevenir 

doenças, manter a saúde e lidar com doenças e deficiências 

com ou sem apoio de um profissional de saúde”. Ou seja, o 

autocuidado tende a refletir sobre a interação entre a condição 

de saúde, o contexto ambiental e pessoal do indivíduo, bem 

como o apoio recebido dos profissionais de saúde baseando-se 

em uma relação bidirecional em que a capacidade funcional do 

indivíduo e a utilização de estratégias educacionais afetam o 

gerenciamento do autocuidado e vice-versa. 

O desenvolvimento de estratégias educacionais de 

autocuidado devem levar em consideração os desafios 

psicossociais relacionados à convivência com a doença e as 

condições de serviços de suporte ao indivíduo, tendo em vista 

que o autocuidado é um processo evolutivo de desenvolvimento 

de conhecimento ou conscientização, em que o indivíduo 

aprende a lidar com a doença dentro de um contexto social 

(BEDIN et al, 2014). 

Nesse contexto, os profissionais de saúde apresentam 

papel fundamental na integração da equipe multidisciplinar com 

metas de promoção, prevenção e reabilitação da saúde, com 

foco na manutenção e ensino do manejo do autocuidado 
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preservando a funcionalidade dos pacientes, pois, o 

autocuidado é considerado como a base do tratamento de 

diversas patologias levando sempre em consideração os 

fatores comportamentais, pessoais e sociais de cada indivíduo 

(BLIXEN et al, 2015) 

Deve-se ponderar que, as estratégias de autocuidado 

possuem preocupações além do que se refere à doença que 

acomete o sujeito, apresentando um olhar mais abrangente 

levando em conta as crenças pessoais e sua concepção de 

capacidade no que se refere ao desempenho das atividades, 

pois diversas variáveis podem interferir no processo de 

autocuidado tais como: características sociodemográficas, 

clínicas e funcionais (NARASIMHAN et al, 2019). 

Os projetos de intervenção educacional para o 

autocuidado podem ser baseados na teoria do caso clínico, nas 

práticas tradicionalmente adotadas ou práticas inovadoras 

devendo auxiliar no atendimento das demandas para favorecer 

o processo de ensino-aprendizagem e gerar resultados 

consistentes para adesão dos pacientes as estratégias 

educacionais (GARRIDO AMABLE, 2015). 

Em uma pesquisa metodológica desenvolvida na 

Universidade Estadual do Ceará foi analisada a eficácia de uma 

tecnologia educacional em formato de livreto observando se as 

estratégias de intervenções como educação em saúde e 

fornecimento de materiais educacionais, podem melhorar o 

autocuidado em indivíduos com Diabetes Mellitus. A pesquisa 

foi realizada através de pesquisadores e juízes médicos. Como 

resultado foi observado que o conteúdo dos recursos 

educacionais deve considerar as características da população-

alvo, as condições socioeconômicas e ambientais, seu 

vocabulário deve conter uma leitura de fácil acesso, convidativa 
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e compreensível, sendo importante o uso de imagens e 

ilustrações para captar a atenção do público-alvo para garantir 

uma mudança positiva de comportamento. (GALDINO et al, 

2019). 

Tendo em vista as vulnerabilidades relacionadas à saúde 

e bem estar dos homens, um estudo de abordagem qualitativa 

desenvolvido na comunidade de Paraisópolis, foi realizado com 

a população masculina local com o objetivo de desenvolver a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde através de rodas 

de conversas, que abordavam temas de acordo com demandas 

e interesses locais, que foram denominadas de “Pub Talk”, 

sendo este uma intervenção orientadora de autocuidado que 

valoriza o conhecimento científico e popular por meio de 

técnicas participativas com protagonismo dos envolvidos. Neste 

estudo foi possível identificar que devido à participação dos 

homens durante o processo de aprendizagem, houve um 

favorecimento na perspectiva de autoconhecimento dos 

indivíduos participantes sobre os principais determinantes de 

sua vida potencializando melhores condições de saúde. 

(SANTOS et al, 2019). 

Os grupos educativos com base nas teorias que 

considerem os aspectos comportamentais e psicossociais tem 

a finalidade da construção de conhecimentos e atitudes que 

estimulem as pessoas com doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) a realizar as práticas de autocuidado 

associadas à adoção de um plano alimentar saudável e à 

realização de atividade física regular, necessárias para o 

controle metabólico e a prevenção das complicações. (VIEIRA, 

2017). 

Os participantes de grupos perceberam uma 

oportunidade para adquirir conhecimentos e elaborar as 
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dificuldades vivenciadas no convívio diário com o diabetes a fim 

de poder superá-las. A interação entre profissionais e 

participantes nos grupos comunitários, a troca de experiências 

e os vínculos construídos, favorecem a superação das 

dificuldades no convívio diário com o diabetes e hipertensão. 

Além disso, é possível perceber que a participação nos grupos 

auxilia os participantes na tomada das decisões diárias 

relacionadas às práticas de autocuidado (VIEIRA, 2017). 

Outra proposta que tem aplicabilidade na atenção básica 

e promovem o autocuidado para indivíduos portadores de 

doenças crônicas, são as oficinas educativas, Amaral et al 

(2014) explanam sobre o funcionamento dessa ferramenta que 

consiste em 3 quesitos principais: aquecimento, reflexão 

individual e reflexão grupal. Nesse tipo de ferramenta, o 

conhecimento do usuário é apreciado e por meio do diálogo são 

abordados métodos pedagógicos visando integrar a 

experiência da realidade dos usuários, com o conhecimento 

técnico-científico resgatado pelos profissionais que conduzem 

a oficina. Tornando assim, o indivíduo peça chave no processo 

de cuidado em saúde, uma vez que, se obtém um olhar 

individualizado e específico de cada realidade, encaixando com 

a vida que leva, e agregando conhecimento de saúde adequado 

ao seu cotidiano. 

É necessário destacar que há possibilidade de falhas no 

método usado na Estratégia de Saúde da Família, que levam a 

um cuidado em saúde ineficiente, inconsistente e que não 

promove mudança de estilo de vida ou melhora na vida do 

usuário, como demonstra Silva et al (2018) em seu trabalho, 

que expõe pontos a serem melhorados no atendimento a 

atenção básica, como descentralizar a condição do paciente 

somente a doença que possui, uma vez que, em sua pesquisa 
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é observado que o principal questionamento realizado aos 

usuários diz respeito a como a doença crônica afeta a vida ou 

se visita especialistas, em detrimento de pontos-chave de 

autocuidado que poderiam ser realizados, como por exemplo 

indagar sobre hábitos de saúde, ajudar a manter hábitos de vida 

saudáveis ou incentivar a participar de programas comunitários. 

  

  



LIMITES E PERSPECTIVAS DO AUTOCUIDADO POR USUÁRIOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

475 
 

CONCLUSÕES 

 

 Diante dos estudos que deram subsídio a essa pesquisa, 

foi possível fomentar uma reflexão no tocante a importância da 

adesão dos usuários às práticas de autocuidado e perceber 

como esse instrumento pode ser otimizado através do sistema 

de Atenção Primária à Saúde nos serviços prestados a 

comunidade.  

O autocuidado é concebido pela capacidade autônoma 

que o sujeito possui de zelar por sua saúde e de possuir hábitos 

que auxiliem na manutenção da mesma. Assim sendo, foi 

observado que existem fatores biopsicossociais, ambientais, 

econômicos e políticos que acabam dificultando o acesso a 

informações básicas de saúde, o que, consequentemente, afeta 

de maneira negativa o bem-estar das pessoas.  

Portanto, pode-se concluir, que as medidas de educação 

e promoção da saúde no contexto da Atenção Primária são 

eficientes para a adaptação de um novo estilo de vida por parte 

dos usuários, fazendo-se necessário que a equipe 

multidisciplinar passe por formações a respeito dessa temática 

e procure conhecer o espaço em que esses sujeitos estão 

inseridos, a fim de propiciar intervenções diferenciadas e 

criativas que busquem orientar, desmistificar crenças e 

ressaltar as habilidades individuais desse público objetivando 

uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: O imediatismo dos jovens diante dos hábitos 
alimentares influencia na vida de forma a comprometer a 
qualidade da saúde, além de determinante para o aparecimento 
de muitas doenças metabólicas e problemas socioculturais. 
Portanto, o ensino de Biologia pode ser uma importante 
ferramenta didática em prol de hábitos alimentares saudáveis, 
como também na educação alimentar pode ser um viés 
dinâmico, contextualizado e ativo dos estudantes 
desenvolvendo aprendizagens significativas de conceitos e 
linguagem complexa dessa área das Ciências. Mediante a 
percepção da mútua ajuda entre as áreas de Nutrição e de 
Biologia é que esse estudo, parte integrante da pesquisa 
dissertativa da autora, teve o objetivo auxiliar na prevenção de 
doenças metabólicas das futuras gerações, por meio da análise 
de alguns fatores associados a questões alimentares, além da 
influência do ensino de Biologia nos hábitos de voluntários, 
entre 14 a 17 anos, em turmas de 1º ano do ensino médio da 
Escola de Referência em Ensino Médio de Itaparica, em 
dezembro de 2018. O estudo de campo teve como ferramenta 
questionários de frequência alimentar e análise qualitativa, o 
qual forneceu resultados preocupantes quanto ao 
sedentarismo, parentescos próximos com doenças 
metabólicas, ligados muitas vezes a maus hábitos alimentares, 
sendo estes importantes dados nutricionais para elaboração e 
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desenvolvimento de pesquisas projetos escolares e as ações 
pedagógicas na educação em parceria com a saúde. 
Palavras-chave:Nutrição. Síndromes metabólicas. Ensino de 
Biologia.  
 
INTRODUÇÃO 

 A adolescência segundo os parâmetros etários do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, estabelecida 

entre os 12 e 18 anos incompletos (BRASIL, 2010), é uma fase 

de grandes necessidades nutricionais, na qual a imagem 

corporal tem sido preponderante diante de atitudes, 

sentimentos, cognição e comportamentos relacionados ao 

corpo, bem como a preocupação com peso e aparência física 

para ser aceito em um grupo social, fatores estes que 

perpassando por transformações fisiológicas importantes, 

contribuindo assim significativamente para que o indivíduo no 

contexto das mudanças psicossociais e vulnerabilidade 

(SANTOS; RODENBUSH; CARDON, 2018).  

 No entanto, vale salientar que os estudantes de ensino 

médio estão imersos em modificações de hábitos na sociedade, 

onde comer nos “fast foods” tornou cada vez mais comum. Isso 

vem transformando nas últimas décadas a alimentação 

saudável em processada ou industrializada e mudando os 

padrões alimentares das gerações (CONTRERAS; GARCIA, 

2011).  

 Segundo Favoretto (2013, sem paginação) a “definição 

atual de,“fast food” está na somatória de culinárias francesa, 

italiana, portuguesa, africana, norte-americana, entre outras, 

alimentos preparados num pequeno intervalo de tempo, que 

ficam pré-prontos no estoque do estabelecimento”. 

 Segundo Silva (2014) a palavra hábito tem sua 

etimologia do latim “habitus”, que consiste no agir pelo 
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constante exercício que leva a aquisição de escolhas e 

comportamentos que são influenciados pelo ambiente ao redor 

desde os grupos sociais primários, como o familiar, como 

também, os grupos sociais intermediários: o escolar.  

 Deste modo, ao analisar a alimentação na adolescência, 

Silva, Teixeira e Ferreira (2014) mencionam a necessidade de 

uma visão mais crítica em relação aos fenômenos social e 

cultural do cotidiano desses jovens. A nutrição tem um papel 

fundamental na qualidade de vida e determina condição 

favorável ao crescimento e desenvolvimento. Por causa disso, 

saberes e representações sobre uma alimentação saudável na 

adolescência vêm ganhando notória preocupação, 

principalmente devido aos hábitos alimentares inadequados e 

ao desenvolvimento de determinadas enfermidades na idade 

adulta (BARUFALDI et. al., 2016). 

 Sendo assim, a alimentação é catalisadora de muitas 

mudanças em organizações sociais, como também na história 

política, filosófica e tecnológica desde as origens da 

humanidade. Como as escolhas alimentares dos jovens são 

grandes influenciadoras, estende-se por vários contextos desde 

a aparência relacionada aos padrões de corpo perfeitos imposto 

pela sociedade, envolvendo questões psicológicas quando 

alicerça culturas e costumes de várias sociedades pelo mundo; 

e até as várias invenções humanas como línguas, pois leva a 

diversidades de gírias, estrangeirismos e nomes diversos 

segundo suas regiões dentro do país ou mundialmente (REIS, 

2014). 

 Porém, é importante ressaltar que a vulnerabilidade para 
determinadas doenças não significa necessariamente que as 
doenças serão desenvolvidas, mas diante dos estudos com 
alimentos ultra processados, atualmente com elevado 
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consumo, tem implicado no desenvolvimento de doenças 
relacionadas à baixa qualidade nutricional desses alimentos e 
alterações no perfil lipídico em crianças. É observada também 
a presença de síndrome metabólica em adolescentes e de 
obesidade em adolescentes e adultos, dentre outros problemas 
de saúde em decorrência de mudanças no estilo de vida, que 
inclui hábitos alimentares marcados pelo uso excessivo de sal 
e alimentos industrializados impostos por estilos de vida 
consumistas, desfavorecendo assim uma alimentação 
adequada, nas mais diversas culturas e classes sociais 
(COSTA, 2018). 
 A Síndrome Metabólica surge de um conjunto de fatores 

de risco que se manifestam por muitos dos maus hábitos 

alimentares em meio aos alimentos industrializados, pois 

acomete aumentando as chances de desenvolver doenças 

cardíacas, derrames e diabetes (uma das maiores causas é a 

resistência à ação da insulina) (BRASIL, 2018). 

 Segundo Gomes et al. (2019) ressalta a importância de 

trabalhos de prevenção de conscientização junto à população 

diante do Diabetes mellitus (DM), já que é uma doença crônica 

cada vez mais incidência, e vem se tornando um motivo de 

preocupação devido as eventuais complicações correlatas, 

sendo assim, este cenário enaltece a importância de estratégias 

pedagógicas da educaçãocomo importante ferramenta de 

controle e prevenção primária do DM no intuito de estimular 

hábitos mais saudáveis.  

 Currie e Carvalho (2017) trazem contribuições em suas 

pesquisas, nas quais descrevem que das doenças cardíacas e 

em torno de 80% e 90% dos casos de diabetes têm uma estreita 

ligação com hábitos alimentares e qualidade de vida. Em todos 

os aspectos da vida, comer bem é fundamental, propondo ainda 

que é essencial incluir no currículo de nossas escolas propostas 



NUTRIÇÃO + ENSINO DE BIOLOGIA: PARCERIA NA PREVENÇÃO DE 

SÍNDROMES METABÓLICAS  

482 
 

pedagógicas que contribuam para a educação alimentar e para 

qualidade de vida das futuras gerações.  

 Nesse sentido, Moraes (2014) enfoca especificamente a 
nutrição em meio à qualidade de vida e traz a alimentação 
equilibrada e saudável como uma necessidade biológica, 
energética, de macronutrientes (proteínas, gorduras e 
carboidratos), além dos micronutrientes (vitaminas e minerais), 
com a união a exercícios físicos regulares levam a promoção 
da saúde e bem-estar do indivíduo.  
 Assim, há a necessidade de analisar a alimentação na 

adolescência sobre este fenômeno cultural, pois além de 

mobilizar conhecimentos diversos que viabilizem a adoção de 

alimentos saudáveis o ensino de Biologia também pode 

conduzir o estudante a se tornar sujeito agente do seu próprio 

cuidado à saúde, visando à promoção e a prevenção de 

agravos relativos à má qualidade de vida (SILVA; TEIXEIRA; 

FERREIRA, 2014). 

 Entretanto, segundo Reis (2014) existe uma lacuna 

teórico-metodológica e operacional no contexto dos temas 

curriculares e pedagógico do ensino relacionados com a 

abordagem da alimentação e nutrição, as quais são temáticas 

que trazem inúmeras dimensões que compõem a comida 

contribuindo enormemente para a problematização associada à 

disciplina de Biologia com projetos interdisciplinares 

possibilitando uma compreensão mais ampla e potencializando 

a aprendizagem, por propiciar condições protagonistas de 

criação e recriação de múltiplos conhecimentos do cotidiano 

durante essas práticas pedagógicas.  

 Trabalhar educação em saúde alimentar como processo 

político pedagógico amplia o pensar crítico e reflexivo dos 

jovens, permitindo uma melhor percepção da realidade, 

possibilitando propor ações transformadoras que levem o 
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indivíduo à sua autonomia ante as melhores escolhas 

alimentares para uma melhor qualidade de vida 

(FALKENBERG, 2014).  

 Assim, são inúmeras as possibilidades didáticas de 

parceria entre as ações protagonistas e colaborativas no 

diálogo com a educação alimentar, para diversificar e inovar 

práticas ligadas aos mais diversos conteúdos complexos e 

denominações difíceis no ensino de Biologia, além de também 

favorecer e estimular hábitos alimentares saudáveisdiante das 

próprias associações que os estudantes podem fazer com suas 

experiências. Segundo Silva, Teixeira e Ferreira (2014) o 

desenvolvimento de uma educação em saúde deve ser 

entendido como um processo de trabalho com os adolescentes, 

perante seu cotidiano.  

 Ensinar Biologia se torna um grande desafio nos dias 

atuais onde muito de seus conceitos possuem estreitas 

relações com conhecimentos, pois solicita uma pluralidade de 

estratégias metodológicas na rotina das aulas práticas, as quais 

são de grande relevância para a associação de conteúdos 

teóricos com o fenômeno vivenciado, estimulando-o a criação 

hipóteses para tal acontecimento, levando-o a busca de novas 

informações (ALFFONSO, 2019). 

 Sendo assim, a prática com contextos nutricionais e 

alimentares saudáveis é provedora de práticas pedagógicas 

diferenciadas e facilitadoras para o ensino-aprendizagem 

aproveitando experiências e envolvendo conceitos importantes 

para uma melhor qualidade de vida, de forma a colaborar 

plenamente na integração, continuidade e multiplicação de 

conhecimentos no meio social.  

 O ato alimentar compreende uma multiplicidade de 

conhecimentos em uma simples prática cotidiana, desde a 
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origem da vida até os dias atuais, possibilitando atender olhares 

didáticos inovadores e inclusivos, indispensáveis a sociedade 

contemporânea, pois promove o desenvolvimento de um 

humano global por aprendizagens contextualizadas, 

colaborativas e troca de saberes desde o ensino de Biologia até 

as contemporâneas culturas digitais (BRASIL, 2018). 

 Portanto, tendo a percepção do potencial que a 

educação alimentar pode oferecer em relação aos conteúdos 

de Biologia é que este trabalho fornece dados que possibilitam 

problemáticas e temas para subsidiar planejamentos de aulas, 

projetos interdisciplinares e composição de disciplinas eletivas 

a partir de um processo de construção e reconstrução da 

realidade de forma dialógica e colaborativa, utilizando saberes 

vivenciado pelos estudantes como estímulo na investigação de 

soluções e respostas de problemáticas em seu cotidiano e 

assim construção de novos significativos saberes.  

 Ações pedagógicas práticas trazem a socialização de 

conhecimentos cotidianos do estudante propiciam também o 

autoconhecimento de suas habilidades de maneira a fortalecer 

suas competências em prol da construção de um cidadão mais 

apto na escolha de melhores hábitos alimentares (REIS, 2014).  

 Ao propiciar ações envolvendo Nutrição e o ensino de 

Biologia o presente trabalho tem o objetivo de fornecer 

subsídios para ações pedagógicas que possibilitem um 

fortalecimento das habilidades e competências cidadãs dos 

jovens essa parceria favorece fortes ferramentas no patrocínio 

e atuação na prevenção de doenças metabólicas e melhores 

escolhas alimentares pelas futuras gerações. Assim como 

sensibilizar a adoção de melhores hábitos alimentares de forma 

a influenciar a formação de estudantes multiplicadores dentro 

da comunidade. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

 O presente estudo é um recorte de pesquisa dissertativa 

maior que foi submetido ao Comitê de Ética da UFPE e 

aprovado em novembro de 2018, segundo o parecer de nº 

3.040.956. 

 Transcorreu utilizando um caráter descritivo com 

abordagem qualitativa, o qual se adotou, enquanto estratégia 

de investigação, por meio de questionários 

semiestruturadocomo viés transversal nas frequências 

alimentares dos estudantes diante de questões relacionadas à 

saúde e adjacente às disciplinas escolares. 

 O campo de pesquisa foi a Escola de Referência em 

Ensino Médio de Itaparica – EREMI, semi-integral, localizada 

também em zona urbana, porém, atende em turnos manhã e 

tarde, possui um público jovem de faixa etária dos 14 até os 20 

anos.  

 Os participantes voluntários dos questionários de 

frequência alimentar na terceira etapa do trabalho foram 37 

estudantes de 1º ano em dezembro do ano de 2018, de ambos 

os sexos e oriundos de comunidades rurais e urbanas. Foram 

excluídos os estudantes com necessidades nutricionais 

diferenciadas, como gestantes ou portadores de doenças 

nutricionais comprovadas com atestado médico.  

 O presente estudo ocorreu pela aplicação de 

questionários semiestruturados com questões abertas e 

fechadas sobre a frequência alimentar adaptado de Hinnig et al. 

(2014), abordando pontos sócio cultural e nutricionais para 

identificar os hábitos alimentares dos estudantes, assim como 
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foram atreladas questões sobre a influência do ensino de 

Biologia nas escolhas desses hábitos saudáveis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir do levantamento de dados por questionários em 

um contexto amplo, tanto social quanto de frequência alimentar 

aplicados aos estudantes, foi possível montar uma tabela 

constando de amostras sociodemográficas e antropométricas e 

fatores de risco para ocorrência de doenças metabólicas nos 

jovens ou em momentos futuros. 

 Na Tabela 1 se destacou os dados relevantes quanto a 

fatores ligados a doenças metabólicas e disciplinas influentes. 

 

Tabela 1 - Dados sociodemográficos, antropométricos e fatores 
de risco para ocorrência de doenças metabólicas da amostra de 
37 estudantes do 1º ano do ensino médio da EREM de 
Itaparica, Jatobá-PE, 2018. 

 Variáveis   Total 

Sexo  Nº % 

Masculino   09 24,32 

Feminino  28 75,68 

Idade(anos)    

15  19 51,35 

16  17 45,94 

17  01 2,71 

Área de residência    

Zona Urbana  21 56,75 

Zona Rural 

 

 14 37,83 
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Atividade Física    

Ativo  05 13,52 

Intermediário  24 64.86 

Sedentário 

 

 08 21,62 

Parentes com 

doenças 

cardiovasculares 

 Nº de 

citações 

 

SIM      Nº Estud. 

22 

Pai e Mãe 09 36 

Irmãos e Avós 10 40 

Tios e Bisavós 02 8 

Primos 04 16 

NÃO              14     

 

   

Outros tipos de 

doenças na família 

 Nº de 

citações 

 

SIMNº Estud. 

30 

Diabetes 21 43,75 

Hipertensão 15 31,25 

Obesidade 07 14,58 

Câncer 05 10,42 

NÃO         07           

 

   

As disciplinas que 

ajudam na escolha 

de alimentos 

saudáveis 

   

SIM   Nº Estud. 

17 

Biologia 14 82,35 

Química 01 5,88 

Educação Física  02 11,77 

NÃO20    

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

 As informações obtidasjunto aos estudantes 

apresentados na tabela acima foram bastante interessantes, 
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pois possibilitaram confirmar uma prevalência de parentescos 

portadores de doenças metabólicas, e ainda uma realidade 

preocupante mediante a propensão ao sedentarismo juvenil 

(principalmente devido à correlação com doenças metabólicas 

familiares que afetam o sistema cardiovascular). Segundo Silva, 

Teixeira e Ferreira (2014) as doenças cardíacas se constituem 

a partir da relação com várias doenças metabólicas. 

 Os dados analisados acima também monstra uma 

predominância da disciplina quanto às abordagens favoráveis a 

melhores hábitos alimentares, evidenciando a lacuna das 

outras disciplinas quanto ao solicitados pelas normativas de 

educação brasileira. 

 Em meio àdisciplina de mais influência na escolha de 

melhores hábitos alimentares era de se esperar o resultado com 

relação à disciplina de Biologia, porém, é notória a 

potencialidade de interferência comportamental de outras 

disciplinas para melhoria da qualidade de vida já que se colocou 

como resposta também as disciplinas de Química e Educação 

Física, reafirmando a importância da interdisciplinaridade na 

educação (SANTOS; RODENBUSH; CARDON, 2018).  

 Os estudos de Silva et al. (2014) trazem considerações 

sobre a importância das atividades físicas aliadas a uma 

alimentação saudável na prevenção e controle da obesidade, e 

ainda promove efeitos benéficos ao corpo, sejam físicos, como 

no sistema cardiovascular, ou de contribuição psicossociais.  

 O trabalho com reflexões sobre hábitos alimentares na 

Biologiapermeiam importantes políticas públicas como o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado pelo 

decreto n.6.286/2007, o qual além de orientar o fornecimento e 

estruturação dos cardápios escolares, também traz a normativa 

onde a educação alimentar e nutricional (EAN) unida às ações 
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escolas na promoção da saúde através da sensibilização para 

escolhas de uma alimentação adequada e saudável (BRASIL, 

2009). Assimfavorece o crescimento e desenvolvimento 

humano conforme as políticas públicas em alimentação e 

nutrição, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial (PONTES; ROLIM; TAMASIA, 2016).  

 Silva et al. (2019) em seus estudos traz a necessidade 

de alertar a população dos riscos nutricionais no cotidiano dos 

adolescentes, requisitando um maior incentivo e atenção para 

reeducação alimentar e a implementação de atividades de 

educação nutricional nas escolas, as quais tem importante 

papel na formação de hábitos alimentares saudáveis, na 

manutenção da saúde e controle de peso corporal adequado. 

Chamando atenção para o ganho de peso nessa idade 

associado com a inadequação alimentar leva a contribuição do 

desenvolvimento de doenças crônicas na idade adulta, 

beneficiando o aparecimento de doenças advindas do estilo de 

vida e os hábitos inadequados de alimentação, sendo estes os 

principais fatores de prevenção das campanhas educativas. 

 Segundo Figueiredo, Antunes, Miranda (2019) existe um 

ProjetoLei da Câmara nº 102, de 14 de setembro de 2017, 

baseado na preocupante taxa de obesidade infanto-juvenil, o 

qual aborda a proposta de incluir o tema Educação Alimentar e 

Nutricional nos currículos e conteúdo das disciplinas de 

Ciências e Biologia.  

 Mediante a identificação e relevância dos principais 

fatores que modulam o comportamento alimentar é 

imprescindível motivar intervenções multiprofissionais 

direcionando atividades educativas sobre alimentação, pois é 

de fundamental importância à promoção à saúde e prevenção 

de doenças metabólicas e obesidade (SILVA et al., 2019).  
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 Da mesma forma destaca a urgência da inserção da 

abordagem prevencionista em relação à obesidade e às 

comorbidades, por práticas educacionais em saúde, 

considerando a circunstância favorável da recente inclusão do 

tema transversal Educação Alimentar e Nutricional, pela Lei nº 

13.666, no processo de aprendizagem do Ensino Fundamental, 

etapas finais, e no Ensino Médio(FIGUEIREDO, ANTUNES, 

MIRANDA, 2019). 

 Sendo assim, a educação é uma grande coadjuvante na 

colaboração de cuidados com a saúde desde a infância até a 

adolescência, fase tão crucial para firmar hábitos que vão durar 

por toda vida influenciando outras pessoas e as gerações 

descendentes. 

 Educação em saúde caracteriza-se um viés vertical de 

ações verticais de caráter informativo com a finalidade de 

transformar hábitos de vida utilizando métodos pedagógicos, 

em meio a conhecimentos científicos multidisciplinares, para 

transformar comportamentos e a saúde individual e coletiva 

(FALKENBERG, 2014). 

 A alimentação dentro da disciplina de Biologia é um 

contexto vasto quanto apossibilitas, uma vez que podem 

estruturar ações pedagógicas a partir da realidade dos 

estudantes permitindo trabalhar inúmeros conceitos desde 

Ecologia com o enfoque no fluxo de energia nas cadeias 

alimentares e as influências destas para saúde sobre questões 

nutricionais, ao mesmo tempo em que podem ressaltar a 

importância da bioquímica de micro e macronutrientes, bem 

como a fisiologia e genética para constituição celular, todas 

estas óticas diferentes, no entanto relacionadas alimentação. 

 Ainda dentro da transversalidade que os dados da 

pesquisa trazem, é possível debater sobre modificações 
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genéticas influenciadas pela produção em larga escala e 

industrialização alimentar;e os consequentes fatores evolutivos 

agregados às modificações climáticas e ambientais. Dessa 

maneira reforça as relações de completude e interligação entre 

contextualização e interdisciplinaridade potencializam os 

recursos verbais, imagéticos e sonoros imprescindíveis à 

educação contemporânea (LIRA; AMORIM, 2018).  

 Fica notório dentre os dados obtidos na pesquisa com os 

estudantes que é preciso um direcionamento mais cuidadoso 

da educação em conjunto com a saúde pública para melhorar a 

qualidade de vida e pleno exercício do cuidado e prevenção de 

doenças ocasionadas por erradas escolhas alimentares. As 

estratégias diante das experiências alimentares são tão ricas 

que possibilita o trabalho interdisciplinar e multidisciplinar entre 

várias áreas das Ciências. 

 Considerando que a alimentação é um tema de grande 

potencial didático, já que mobilizam várias competências e 

habilidades, então alimentar-se é um ato político que quando 

praticado em comunhão permite humanizar-se em um processo 

relacional holístico do mundo com o outro, e destes como o 

meio ambiente (REIS, 2014).  

 Na década de 1960-1970, aconteceram históricos  

Movimentos de Educação Popular, protagonizado por Paulo 

Freire, que demonstram o poder da educação quanto as 

influências no campo de práticas da educação em saúde, 

incorporando a participação e o saber popular à área, dando 

lugar a processos educativos mais democráticos, e 

potencializando a utilização de metodologias de ensino-

aprendizagem participativas e dialógicas, em torno de questões 

de saúde como o tema nutrição, as quais muitas vezes já são 



NUTRIÇÃO + ENSINO DE BIOLOGIA: PARCERIA NA PREVENÇÃO DE 

SÍNDROMES METABÓLICAS  

492 
 

normatizadas por leis para estruturação curricular 

(FALKENBERG, 2014). 

 Na educação em saúde deve ser enfatizada a prevenção 

de problemas de saúde, de maneira a buscar nas lacunas entre 

os conhecimentos profissionais parcerias que valorizem os 

saberes prévios da população e assim qualificar as ações de 

ensino-aprendizagem entre a área da Biologia em paralelo aos 

conhecimentos científicos de Nutrição (FALKENBERG, 2014). 

Logo, os estudos na identificação dos principais fatores que 

modulam o comportamento alimentar demonstram relevância 

para a adequação de teorias que possam vir a alicerçar 

intervenções multiprofissionais (SILVA et al., 2018).  

 Intervenções multiprofissionais com foco na reeducação 

alimentar e no desenvolvimento de atividades de educação 

nutricional nas escolas podem auxiliar na formação de hábitos 

alimentares saudáveis, na manutenção da saúde e controle de 

peso corporal adequado, além do desenvolvimento de materiais 

educativos sobre alimentação direcionados para as crianças e 

sua família (SILVA et al., 2018). 

 Enfim, o ensino de Biologia possui inúmeros contextos 

ricos para vivenciar uma educação alimentar promotora de 

interação com outras pessoas e contribuem para despertar 

processos internos que levam a construção e reconstrução de 

conhecimentos e consequentes aprendizagens significativas 

(LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo dos dados coletados serviu como fonte direta e 

importante da realidade dos hábitos alimentares de jovens de 

ensino médio local, no município de Jatobá-PE, os quais foram 
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uma fonte rica para elaboração de problemáticas e temáticas 

abordando e correlacionando vários conteúdos de Biologia.   

A presente pesquisa possibilitou resultados mais 

concretos sobre a realidade dos hábitos alimentares dos jovens 

de primeiro ano do ensino médio na escola de Jatobá-PE, de 

tal forma que levou a possibilidades inúmeras alternativas para 

direcionar e alicerçar práticas no ensino de Biologia. 

São muito significativos os conhecimentos prévios dos 

estudantesassim como a dialogicidade mediante a construção 

e reconstrução de novos conceitos de Biologia conduzidos 

através de temáticas sobre educação alimentar no intuído de 

construir aprendizagens significativas e visando hábitos mais 

saudáveis. 

 Conceitos e conteúdos de Biologia fluem com mais 

facilidade e clareza perante o envolvimento em debates e 

reflexões críticas perante questões alimentares, favorecendo 

um ensino libertador freiriano perante as experiências prévias. 

Assim como, pode contribuir para a formação cidadã dos 

estudantes, pois as ações práticas possuem enorme potencial 

em alicerçar saberes, que jamais seriam apreendidos em sala 

de aula na unicidade da teoria, sendo assim, vai mais além, 

torna o ensino algo interessante quando se torna vida em seu 

sentido mais pleno e investigativo. 

 Unido a essas áreas multifacetadas de educação e 

saúde nutricional perante as vias educacionais dinâmicas, que 

se tornam sugestivas dentre projetos e parcerias com 

secretárias de saúde e unidades acadêmicas na promoção de 

hábitos de vida e alimentares mais saudáveis, seja dos jovens 

e também das futuras gerações. 

 O ensino de Biologia envolvendo os hábitos alimentares 

dos estudantes possibilita transformar conteúdos conceituais 
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em ação crítica e ativa provoca o pertencimento ao nível da 

aplicabilidade dos saberes adquiridos no cotidiano dos 

estudantes, e desta forma auxiliando na prevenção de doenças 

metabólicas, as quais podem comprometer vários fatores de 

crescimento e desenvolvimento social, e ainda leva a formação 

de valores importantes no contexto de uma melhor escolha de 

hábitos alimentares e na qualidade de vida. 
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RESUMO: O câncer de colo do útero (CCU) é considerado um 
problema de saúde pública principalmente em países em 
desenvolvimento. O mesmo tem sido responsável pelos altos 
índices de mortalidade em mulheres em idade fértil. O  
enfermeiro exerce um papel fundamental na prevenção do CCU 
dentro da Estratégia Saúde da Família (ESF) realizando uma 
abordagem preventiva. O objetivo geral deste artigo é discorrer 
sobre a importância do enfermeiro na prevenção do CCU no 
âmbito da ESF. Tendo como objetivo específico destacar as 
ações que o profissional de enfermagem realiza durante a sua 
abordagem. O método deste estudo constitui uma revisão 
integrativa da literatura, realizada através dos artigos científicos 
disponíveis nos bancos de dados: BVS e SCIELO utilizando 
como descritores: assistência em enfermagem; câncer do colo 
do útero; mulheres; prevenção e atenção primária, no período 
de julho a outubro de 2019. Os resultados obitidos evidenciaram 
que o CCU é uma patologia complexa e de percurso silencioso 
necessitando de ações voltadas as mulheres ao realizar o seu 



O PAPEL DO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO 

498 
 

autocuidado e consequentemente obter conhecimento sobre a 
doença. Sendo assim, o enfermeiro é o agente educador que 
irá ofertar e direcionar essas ações para a população feminina. 
Conclui-se que, a atuação do enfermeiro é é essencial para 
desempenhar e direcionar ações que resultem na detecção 
precoce desta neoplasia. 
Palavras-chave:Assistência de enfermagem.Câncer do colode 
útero.Prevenção primária 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer de colo do útero (CCU) aindaapresenta  taxas 

elevadas de mortes entre mulheres em idade fértil e com baixo 

nível socioeconômico, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. De acordo com o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), o CCU é a terceira causa de 

neoplasias na população feminina ficando atrás do câncer de 

mama e do colorretal sendo responsável pela  quarta causa de 

óbitos em mulheres no Brasil (AYOMA, 2019; SILVEIRA; MAIA; 

CARVALHO, 2018).  

A incidência e a morbimortalidade dessa neoplasia na 

população feminina ocorre devido a uma progressão lenta da 

doença, em que na maioria das vezes surge com alterações 

pré-invasivas e indolor sendo difícil  de ser dedectada no 

estágio inicial.  O CCU pode ser tratável e curado antes de 

atingir a fase invasora e mais crítica em que as possibilidades 

de cura se apresentam complexas (OLIVEIRA; ROCHA; CRUZ, 

2019). 

O CCU também chamado de câncer cervical, é um tipo 

de neoplasia que acomete as mulheres em todo o mundo 

consiste em uma desorganização na multiplicação das células 

do epitélio que revestem o útero, sendo capaz alcançar tecidos 
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e órgãos mais próximos e afastados. Possuindo como fator 

principal  para o seu desenvolvimento, o Papiloma Vírus 

Humano (HPV) entre outros fatores extrínsecos (AMARAL; 

GONÇALVES; SILVEIRA, 2017; AYOMA, 2019). 

Embora o CCU seja uma patologia com um percurso 

devastador, é classificado como um dos tipos de câncer com 

alto potencial de prevenção e cura. A identificação precoce é 

feita através da realização do exame citopatológico 

habitualmente conhecido como papanicolaou, um exame fácil, 

rápido e acessível a população feminina (AYOMA et al., 2019; 

SILVA et al., 2019).  

O conhecimento das mulheres acerca do CCU e seus 

métodos de prevenção ainda é de forma fragmentada, 

principalmente em relação a realização do exame citopatológico 

tornado assim esse público vulnerável a neoplasia. Diante do 

cenário exposto, é notório a necessidade de repassar as 

informações de forma compreensível para essa população e 

ampliar o entendimento para desenvolver o seu autocuidado 

(GURGEL et al., 2019). 

A Estrategia Saúde da Família (ESF) é considerada 

primordial para realização de ações educativas na prevenção 

do CCU, tendo em vista que é o serviço  mais acessível para as 

mulheres a nível de atenção primária. É fundamental a 

aplicação das politicas públicas em consonância com a atenção 

integral a saúde da mulher, garantido o acesso aos serviços de 

saúde para a prevenção e o controle do câncer (SILVA et al., 

2017; SOUZA; SOBRINHO; GUITIERRES, 2018). 

O enfermeiro possui um destaque essencial dentro da 

ESF na abordagem preventiva desta patologia, o mesmo é 

responsável pela maior parte das ações realizadas para evitar 

e reduzir os danos que acometem as mulheres por essa 
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doença. Através da consulta ginecológica em enfermagem, o  

profissional implementa as suas práticas e efetua o exame 

citopatológico na população feminina, sendo  ele o de primeira 

escolha para investigação precoce do CCU (CATAFESTA, 

2015; MOURA; SILVA, 2016). 

Nesta perspectiva, o objetivo geral deste artigo é 

discorrer sobre a importância do enfermeiro na prevenção do 

CCU na ESF. Tendo como objetivo específico, destacar as 

ações que o profissional de enfermagem realiza durante a sua 

abordagem. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O percurso metodológico deste estudo constitui uma 

revisão integrativa da literatura, com a abordagem qualitativa 

método que consiste em um instrumento de pesquisa que 

possibilita a síntese dos conhecimentos sobre o tema estudado 

durante a investigação (MOURA; SILVA, 2016). 

O presente estudo tem como questão norteadora: Quais 

as ações que o enfermeiro realiza na Atenção Primária para 

contribuir com a prevenção do CCU? 

O estudo foi desenvolvido no período de julho a outubro 

de 2019, por meio de artigos científicos indexados nas bases 

de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo). 

Preliminarmente foi realizada a busca dos artgos através 

dos Descritores em Ciência da Saúde (DECs): assistência em 

enfermagem; câncer de colo do útero; mulheres; prevenção e 

atenção primária, unidos com o operador booleano “AND” 
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Foram identificados 67 estudos, dos quais 20 estavam 

presentes na BVS e 47 na SCIELO. Após os critérios de 

exclusão, 56 artigos foram excluídos e 11 selecionados. 

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis online 

no período de 2015 a 2019 com versão completa acessível nos 

idiomas português ou inglês e que contemplasse o objetivo do 

estudo. 

Os critérios de exclusão incluíram: artigos que não foram 

publicados durante os últimos 5 anos, instrumentos que não 

fossem relevantes para a temática, publicações duplicadas na 

base de dados e pesquisas não dispostas na íntegra.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os 11 artigos selecionados foram classificados quanto a 

relevância da temática abordada e distribuidos na Figura 01, de 

acordo com o ano de sua publicação, periodicidade e a 

porcentagem que os descrevem mediante a utilização no 

estudo. 
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Figura 01. Distribuição dos artigos selecionados. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Verifica-se que dos artigos selecionados para o estudo, 

nos anos de 2016 a 2017 ocorreram um aumento na produção 

científica em relação a essa temática, é perceptível a redução 

brusca nos anos seguinte 2018 a 2019 tornado desta forma 

evidente a necessidade do aumento das pequisas na área de 

educação em saúde para as mulheres na atenção básica. 

 No quadro 01, a seguir, apresenta-se o panorama das 

11 publicações que foram incluídas na revisão.  

 

Quadro 01. Descrição das publicações que compuseram o 

estudo. 

Título Objetivo Ano 

Desenvolvimento de um 
protocolo clínico para 
detecção de lesões 
precursoras do câncer do 
colo do útero. 

Desenvolver e validar o conteúdo de um 
protocolo clínico voltado à prevenção do 
câncer de colo uterino na atenção primária. 
 

2018 
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Conhecimentos e atitudes 
das mulheres em relação 
ao exame preventivo do 
câncer de colo uterino. 

Relatar os conhecimentos e atiudes  das 
mulheres em relação a importância do 
exame preventivo do câncer do colo 
uterino. 

2017 

Construção de um mateial 
educativo para a 
prevenção co câncer do 
colo do útero. 

Descrever o processo de construção de  
sobre o CCU, visado a sua prevenção.  

2017. 

Seguimento do câncer de 
colo de útero: Estudo da 
continuidade da 
assistência à paciente em 
uma região de saúde. 

Discutir o fluxo assistencial das mulheres 
com resultado do exame citopatológico 
alterado em uma rede de atenção à saúde. 
 

2016 

Atuação do Enfermeiro na 
atenção Primária à Saúde 
na temática 
do câncer: do real ao deal. 

Identificar na literatura brasileira a atuação 
do profissional 
enfermeiro na Atenção Primária à Saúde na 
temática do 
câncer.  

2019 

Intervenções telefônicas 
para adesão ao exame 
colpocitológico. 

Testar os efeitos da intervenção 
comportamental e educacional por telefone 
na adesão de mulheres com periodicidade 
inadequada ao exame colpocitológico. 

2017 

Vigilância da saúde e 
cobertura do teste 
papanicolau: revisão 
integrativa. 

Evidenciar, nas publicações científicas da 
área, as ações de vigilância em saúde que 
contribuem para aumentar a cobertura da 
CPT. 

2016 

Educação popular como 
instrumento participativo 
paraa prevenção do 
câncer ginecológico: 
percepção de mulheres. 

Avaliar a percepção de mulheres sobre o 
câncer do colo do útero, através da prática 
de educação popular como instrumento 
participativo. 

2015 

Intervenções que 
favorecem a adesão ao 
exame de colpocitologia 
oncótica: revisão 
integrativa 

Identifica intervenções relevantes para 
implementar o Programa, aumentando a 
adesão à realização do exame. 

2016 

Parâmetros para a 
programação de 
procedimentos da linha de 
cuidado do câncer do colo 
do útero no Brasil.  
 

Estimar parâmetros para o planejamento e 
programação da oferta de procedimentos 
para o rastreamento, investigação 
diagnóstica e tratamento de lesões 
precursoras do câncer do colo do útero, 
bem como avaliar a necessidade de sua 

2019 
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adequação para um rastreamento 
populacional no Brasil. 

Os desafios do enfermeiro 
perante a prevenção do 
câncer do colo do útero. 
 

Conscientizar o uso do exame 
citopatológico como método 
de prevenção, e relatar as dificuldades que 
o enfermeiro enfrenta para realizar coleta e 
do que ele 
dispõe para melhorar a adesão da 
população feminina na realização desse 
exame, já que é o 
principal método de prevenção do câncer 
do colo do útero. 

2017 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Os artigos que  integraram esse estudo, foram dispostos 

no quadro 01 apresentando o título da pesquisa, o objetivo e 

ano da sua publicação. 

Após a leitura dos artigos, os resultados foram 

apresentados de acordo com as pesquisas realizadas e 

demonstram a relevância da temática abordada. 

De acordo com os dados apresentados pelo INCA(2018), 

no Brasil no ano de 2018 foi estimado que 16.370 casos novos 

de CCU para cada ano do biênio de 2018-2019, com um risco 

previsto de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres sendo um 

dado muito preocupante para a saúde da população feminina. 

O CCU constitui uma neoplasia em que ocorre a 

multiplicação exagerada do epitélio que envolve o útero, 

acometendo a estrutura do tecido e órgãos vizinhos e distantes. 

É classificado de acordo com a sua invasão, em duas classes: 

o carcinoma epidermóide é o mais comum e afeta o epitélio 

escamoso já o adenocarcinoma é a forma mais atípica e 

prejuidica o epitélio glandular (SILVEIRA; MAIA; CARVALHO, 

2018; AYOMA et al., 2019). 

A incidência do CCU é maior em mulheres na faixa etária 

de 30 e 39 anos de idade, o que torna essa patologia um desafio 
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para saúde pública visto que ao serem acometidas pela 

neoplasia essas mulheres se afastam do seu trabalho, dos seus 

familiares e ocupam leitos hospitalares (LIMA et al., 2017).  

Existem alguns fatores que estão ligadas a causa desta  

doença, como consumo ecessivo de cigarro, uso de 

contracepitivos entretanto o principal fator de risco para o 

desenvolvimento do CCU é o Papiloma Vírus Humano (HPV), 

uma das infecções genitais mais constantes no mundo. Existem 

mais de 100 tipos de HPV, onde os  mais comuns que 

acometem as mulheres são 16 e 18,  essa neoplasia tem 

percurso lento e assintomático em sua fase inicial (AYRES et 

al., 2017). 

Os principais sintomas desta patologia são sangramento 

vaginal, leucorreia, dores pélvicas podendo está associado a 

outros incômodos como queixas urinárias ou intestinais 

dependendo da evolução da doença. Podendo apresentar 

também lesões nas regiões genitais como condilomas 

acuminado, verrugas genitais ou crista de galo onde ficam 

localizados em vulva, períneo, região perineal, vagina e colo do 

útero a sua transmissão é através da via sexual sem proteção 

adequada (MOURA; SILVA, 2017). 

O CCU possui o crescimento através de fases que vão 

do mais simples até o mais complexo, onde são consideradas 

longas e pré-invasivas sendo na maioria das vezes 

assintomáticas com maior possibilidades de cura, quando 

identificadas precocemente. São classificas como Neoplasias 

Intraptelial Cervical (NIC) onde são definidas em grau I,II e III as  

mais elevadas como a II e III tem mais chances de evoluir para 

o câncer (AYOMA et al., 2019). 

De acordo com o Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do útero (PNCCU) o rastreio para a 
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identificação precoce do CCU é realizado através do exame 

papanicolau em mulheres em idade fértil na faixa etária de 25 a 

64 anos com vida sexual ou não, preconizado pelo Ministerio da 

Saúde (MS). É orientado a sua realização anualmente, mas 

depois de dois exames com resultado negativo, pode fazê-lo a 

cada três anos (OLIVEIRA; ROCHA; CRUZ, 2019). 

 O exame citopatológico ou papanicolau, tem o objetivo 

de verificar a presença de lesões precoces no útero, 

proporcionado a possibilidade do diagnóstico inicial da doença 

antes do aparecimento dos sintomas, possibilitando a maior 

chance de cura. Esse exame é reoconhecido mundialmante 

como a melhor estratégia para identificação prévia do CCU e 

consequentemente contrubuindo para  diminuição na taxa de 

mortalidade em mulheres por essa patologia (SILVEIRA; MAIA; 

CARVALHO, 2018). 

O papanicolau é realizado a partir da coleta do material 

proveniente do colo uterino, nas regiões da ectocérvice e da 

endocérvice e com a utilização dos materiais adequado, é 

executado por um enfermeiro e/ou médico devidamente 

instruído e capacitado. As mulheres precisam receber algumas 

orientações antes de fazê-lo como: não realizar duchas vaginais 

antes do exame, evitar manter relações sexuais no período de 

48 horas que antecede ao exame e não encontrar-se 

menstruada no dia da análise (GURGEL et al., 2019). 

Para a realização da coleta do material para o  

citopatológico são utilizados insumos específicos como: 

equipamentos para a proteção individual (EPIs), espéculo 

vaginal, escovinha endocervical e espátula de Ayres. O exame 

é realizado com a mulher em posição ginecológica, para que 

possa ser introduzido o espéculo no canal vaginal e seja 

possível a visualização do colo uterino de onde será coletado o 
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material da ectocérvice por meio da espátula de Ayres, em 

seguida será inserida a escovinha cervical para a coleta do 

material da endocérvice (MOURA; SILVA, 2016; SILVEIRA; 

MAIA; CARVALHO, 2018). 

Após a coleta das duas amostras, ambas são 

despositadas separadamente em uma lâmina de vidro e 

colocado imediatamente um spray fixador de especifico para 

esse material biológico. Em seguida a realização do exame, 

todo esse material é enviado para o laboratório de análise 

oncótica devidamente idenficado pelo profissional de 

enfermagem com os dados da paciente e a data da coleta 

(COSTA et al., 2017). 

É necessário que o profissional de enfermagem siga todo 

o procedimento recomendado pelo MS durante a realização do 

papanicolau para a exatidão do seu resultado, afim de que a 

coleta não seja desperdiçada visto que ele é considerado um 

exame invasivo. De acordo com as alterações detectada pelo 

exame sendo sugestiva para a neoplasia, são solicitadas pelo 

profissional de saúde a colposcopia e o exame histopatológico 

para a confirmação da suspeita (MOURA; SILVA, 2016). 

Segundo a Politica Nacional para a Prevenção e Controle 

do Câncer, aponta que é de responsabilidade do enfermeiro 

realizar o rastreamento do CCU em conformidade com os 

protocolos e as diretrizes federais ou de acordo com os 

protocolos locais, em consonância com a realidade da região 

em que a paciente está inserida (NOGUEIRA et al., 2019).  

 

Figura 2. Demonstração do exame citopatológico. 
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Fonte: SILVEIRA et al., (2018) 

Através dos dados epidemiológicos verifica-se o 
aumento do índice de mulheres que são acometidas pelo CCU, 
sendo notório desta forma que as mesmas deixam de realizar o 
seu exame preventivo, ou não o fazem com frequência. De 
acordo com pesquisas alguns motivos que impedem a procura 
das mulheres a prática do exame oncótico são: vergonha, 
medo, receio do resultado, falta de conhecimento em relação a 
execução do exame e aspectos psicológicos e culturais das 
mulheres (AMARAL; GONÇALVES; SILVEIRA, 2017).  

Dentre os motivos evidenciados que influenciam a não  

procura das mulheres pelo exame preventivo, pode-se destacar 

o aspecto psicológico e cultural como maior relevância. Nesta 

perspectiva os estudos apresentados por Ayoma et al., (2017) 

implica que avaliar esse fator é primordial para que o 

profissional de enfermagem possa fazer uma abordagem 

eficiente em relação ao exame citopatológico  para com o 

público feminino. 

De acordo com estudo realizado por GURGEL et al., 

(2019) as mulheres com baixo nível de renda e escolaridade 
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possui conhecimento precário a cerca do CCU e seus fatores 

de risco. Desta forma, esse público tornam-se mais sucepítiveis 

ao acometimento desta patologia sendo necessário a 

transmissão do conhecimento de uma forma didática para sua 

melhor compreensão.   

A ESF é a principal porta de entrada do Sistema Único 

de Saúde (SUS) para a população na busca aos serviços de 

saúde, por ser um setor da saúde que tem como prioridade 

encontrar-se o mais próximo da comunidade. A assistência 

primária tem como objetivo desenvolver ações de prevenção e 

promoção a saúde no âmbito coletivo, individual e acolhendo o 

paciente holisticamente (SOUZA; SOBRINHO; GUITIERRES, 

2018; SILVEIRA; MAIA; CARVALHO, 2018). 

De acordo com o que preconiza o MS em relação a 

atenção primária a saúde, ela é o pilar estruturante do Sistema 

Único de Saúde (SUS) sendo o primeiro serviço de atendimento 

da Rede de Atenção a Saúde (RAS). Através dela o enfermeiro 

possui o elo fundamental com a população feminina para a 

execuções de ações para a prevenção do CCU (ROCHA; 

CRUZ; OLIVEIRA, 2019).  

No cenário do CCU na população feminina, a educação 

em saúde é uma ferramenta de suma importância utilizada na 

ESF para disseminar o conhecimento para as mulheres sobre 

o seu autocuidado e a percepção do seu corpo. É de grande 

relevância a elaboração de atividades que venham a sanar as 

duvidas das mesmas em relação as informações, transmissão 

e prevenção desta neoplasia, dimimuindo consequentemente o 

esse alto índice CCU no Brasil e no mundo (SILVA et al., 2017). 

De modo geral, é percepitível que as campanhas 

educativas para a prevenção do CCU  ganham mais ênfase  em 

datas comemorativas como o outubro rosa, sendo algumas 
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vezes algo vago e específico daquela data. É importante 

salientar que a prática de campanhas educativas realizadas 

pelos profissionais da saúde, sejam feitas de forma organizada 

e regulares de acordo com as necessidades e a realidade 

daquela população local (SILVA et al., 2017). 

O profissional de enfermagem é o principal protagonista 

na prática de educação em saúde, principalmente no âmbito da 

atenção primária  onde o mesmo executa ações voltadas para 

manter o controle do CCU. Na atenção primária o enfermeiro é 

responsável por desempenhar funções administrativas e 

técnicas, além coordenar toda a equipe da ESF (COSTA et al., 

2017). 

O enfermeiro que atua na unidade básica de saúde, 

possui um elo de confiança com a comunidade que atende 

conhecendo a realidade da região em que se está inserido 

possibilitando o direcionamento de ações voltadas aquela 

vivência. Fazendo-se essencial um olhar mais criterioso por 

parte deste profissional para o público feminino, no sentido de 

observar a frquência das mulheres em realizar os seus exames 

de rotina e prevenção (RIBEIRO et al.,2017). 

De acordo com a Resolução do Cofen N° 0544/2017 

afirma que a consulta de enfermagem é um instrumento 

norteador para  prestar a assistência aos pacientes. A consulta 

de enfermagem é considerada uma ferramenta indispensável 

de trabalho para esse profissional, é a partir dela que podem 

ser coletadas as informações sobre o paciente contribuindo 

para o desenvolvimento de intervenções e prevenção de 

doenças e fortalecimento do autocuidado por meio da 

Sistematização de Enfermagem (CATAFESTA et al., 2015; 

SILVA et al., 2017). 
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A consulta ginecológica de enfermagem não está 

centrada apenas na coleta do citopatológico, mas em acolher 

as mulheres de forma integral com ênfase nos aspectos 

biopsicossociais garantido desta forma uma assistência 

humanizada. É muito importante que durante o atendimento as 

mulheres sejam abordadas de acordo com sua singularidade o 

contexto social que vive, para que elas sintam-se acolhidas e 

respeitadas (CATAFESTA et al., 2015). 

O papel do enfermeiro é de extrema importância  para a 

redução da alta incidência em CCU em mulheres no Brasil. Nas 

unidades básicas de saúde  o profissional de enfermagem é o 

mediador dentro da equipe multidisciplinar, pois tem o contato 

direto com as mulheres tendo a possiblidade de construir uma 

relação de confiança com esse público (MOURA; SILVA, 2016). 

De acordo com PEUKER et al. (2017) as ações 

desenvolvidas pelo enfermeiro são primordiais para atingir o 

público alvo. Tendo em vista que por falta de conhecimento 

muitas mulheres deixam de procurar a unidade para a 

realização de exames de rotinas e principalmente o 

papanicolau, o enfermeiro através de suas visitas domiciliares 

podem realizar a busca ativa dessas mulheres juntamente com 

os agentes comunitários de saúde verificando assim o motivo 

pelo qual elas deixam de realizar o exame.  

Em relação as ações desenvolvidas pelo profissional de 

enfermagem durante a sua abordagem na ESF, destacam-se a 

consulta de enfermagem, a solicitação e avaliação dos 

resultados de exames, efetivação da anamnese e avaliação das 

pacientes com sinais e sintomas, encaminhar as usuárias de 

acordo com a necessida para os serviços de referência, realizar 

e participar das atividades em educação permanente com a 

equipe de saúde (ROCHA; CRUZ; OLIVEIRA, 2019). 
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Pesquisas enfatizam que o enfermeiro necessita de 

estratégias para realizar ações eficazes na prevenção do CCU. 

A Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PAISM) 

descreve os princípios e diretrizes que servem para orientar a 

população feminina em que acima dos 10 anos de idade,  

garante a elas o seu direito de atendimento nos serviços de 

saúde em qualquer ciclo da sua vida (RAMOS; SANCHEZ; 

SANTOS, 2016). 

Outra ferramenta utilizada pelo enfermeiro como ação 

preventiva do CCU é a vacina contra o HPV que é distribuída 

gratuitamente nos postos de saúde para um grupo determinado 

que são meninas de 9 a 14 anos de idade e meninos de 11 a 

14 anos. Além incentivar o uso do preservativo, tendo em vista 

que a relação sexual protegida é uma das formas de evitar a 

transmissão do HPV (AYOMA et al., 2019). 

Diante deste cenário, a prática da educação em saúde 

se torna mais eficaz com a estimulação do diálogo entre as 

mulheres e equipe em rodas de conversas que estimulem a 

reflexão sobre duvidas e troca de experiências fortecelendo 

consequentemente o vínculo entre profissional e usuárias. 

Sendo a ESF o ambiente rico para a execução e 

desenvolvimento dessas ações pois assiste toda a população, 

torna-se evidente  que essas atividades precisam fazer parte da 

rotina do enfermeiro visando desta forma aumentar a cobertura 

da população feminina em relação a prevenção do CCU (SILVA 

et al., 2017). 

CONCLUSÕES  

 

Através desta pesquisa, conclui-se que, uma boa parte 

da população feminina ainda não possui informações 
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adequadas sobre o CCU, fator que contribui para as altas taxas 

de mortalidade deste público. 

O enfermeiro tem o papel fundamental na prevenção de 

doenças, desenvolvendo ações que ampliem o conhecimento 

das mulheres sobre a doença. 

O exame papanicolau é considerado o principal método 

de prevenção e diagnóstico do CCU utilizado pelo enfermeiro, 

sendo este profissional devidamente capacitado para a 

execução deste procedimento. 

Desse modo, esta pesquisa contribui para destacar as 

ações que o enfermeiro desempenha para um rastreamento 

eficaz no controle câncer nas mulheres no âmbito da atenção 

primária. 

Todavia, o enfermeiro como agente educador em saúde 

precisa manter-se sempre atualizado e identificar as 

dificuldades apresentada pelas mulheres para a realização do 

exame citopatológico e desmistifica-las de modo que as 

estimulem a prática do autocuidado, tornado-as assim 

propagadoras dessas informações, o que culminará no 

aumento da adesão ao exame pelo público-alvo.   
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RESUMO: objetivou-se descrever a experiência do paciente 
com doença renal crônica em tratamento hemodialítico no 
processo educativo para o autocuidado do acesso venoso 
central.Trata de uma pesquisa-ação com abordagem 
qualitativa, realizada no período de setembro a outubro de 
2015, em um serviço de nefrologia referencia em hemodiálise 
localizado em Fortaleza – CE. Os dados foram coletados após 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa, por meio de 
oficinas educativas e de entrevista semiestruturada, submetidos 
à análise de conteúdo. Participaram do estudo 25 pacientes 
renais crônicos em hemodiálise, na faixa etária de 26 a 60 anos. 
Os achados evidenciaram conhecimentoescasso, dúvidas e 
certa insegurança relacionada aos cuidados recomendados na 
manutenção do cateter venoso central para hemodiálise. A 
partir da demanda de informações apresentada pelos 
participantes, foram desenvolvidas oficinas educativas em 
turnos diferentes, com utilização de banner, 
folder,demonstração dos diferentes tipos de cateteres e dos 
insumos utilizados na troca de curativo, a fim de facilitar o 
processo de aprendizagem. Essas atividades foram descritas 
pelos participantes como uma oportunidade de aprendizado 
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relevante na prevenção de complicações como infecção, 
extrusão do cateter, dobradura, retirada da cobertura e 
sangramento.Dessa forma, a prática educativa do enfermeiro 
promoveu a apreensão do conhecimento e ainda, facilitou o 
alcance de  habilidades com maior adesão ao autocuidado do 
cateter venoso central para hemodiálise. 
Palavras-chave: Diálise renal. Cateteres venosos centrais. 
Tecnologia educacional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Estimativas da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2016) 

evidenciam que a Doença Renal Crônica (DRC) afeta 

aproximadamente 5-10% da população mundial e sua 

incidência no Brasil tem aumentado, em especial, devido ao 

número crescente de pacientes diagnosticados, principalmente 

os portadores de diabetes mellitus, hipertensão arterial, bem 

como pelo aumento da expectativa de vida da população. 

 Conforme dados do Inquérito Brasileiro de Diálise 

Crônica em 2017, o número  de pacientes em diálise crônica no 

Brasil foi estimado em 126.583. Esse número indica um 

aumento de 3.758 pacientes em um ano. Dos pacientes 

prevalentes, 93,1% estavam em tratamento hemodialítico 

(THOME et al, 2019).  

 As terapias renais substitutivas não chegam a substituir 

integralmente a função renal, mas representam uma 

possibilidade de manter a vida, permitindo que o paciente 

retorne a uma vida próxima da normalidade e produtiva. As 

modalidades mais comuns são: hemodiálise, diálise peritoneal 

e o transplante renal. A hemodiálise é responsável pela  

filtração e eliminação de resíduos prejudiciais à saúde.Também 

controla a pressão arterial, produção de eritropoetina e ajuda o 
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corpo a manter o equilíbrio de eletrólitos, ureia e creatinina 

(PEREIRA et al, 2014; VIEGAS et al, 2018). A hemodiálise 

requer um acesso ao sistema vascular para realização do 

tratamento, por meio do cateter venoso central ou por fístula 

arteriovenosa. 

 Conforme evidências científicas, recomenda-se que os 

cateteres venosos centrais para hemodiálise sejam implantados 

de preferência nas veias jugulares, visto que, a incidência de 

complicações nestes vasos é menor em comparação com a 

utilização das veias femorais e subclávias (FREITAS et al, 

2019). Por outro lado, alguns pacientes pacientes relataram 

incômodo e dificuldade nos cuidados para preservação do 

acesso em veia jugular e femoral (NOGUEIRA et al, 2016. 

 Considera-se que a equipe de enfermagem conduz, de 

forma mais presente, o tratamento dialítico do paciente com 

doença renal crônica. Também é função dessa equipe capacitar 

e orientar para o autocuidado, por meio da identificação das 

necessidades do paciente ante ao tratamento, e oferecer 

informações e estratégias para o autocuidado (PESSOA; 

LINHARES, 2015). 

 Nesta perspectiva, o reconhecimento do paciente como 

agente principal do próprio tratamento requer do enfermeiro 

intervenções além da assistência, tendo papel primordial como 

educador na orientação da hemodiálise e dos cuidados com 

acessos e, dessa forma, facilitará a promoção do autocuidado 

(FREITAS et al, 2019). 

 Este trabalho justifica-se pela necessidade de promoção 

de atividades educativas junto aos pacientes com DRC em 

hemodiálise, a fim de estimular o autocuidado na manutenção 

do cateter venoso central, garantido um acesso seguro para 

uma terapêutica dialítica eficaz.  
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 Dessa forma, objetivou-se descrever a experiência do 

paciente com doença renal crônica em tratamento hemodialítico 

no processo educativo para o autocuidado do acesso venoso 

central. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de estudo do tipo pesquisa-ação com 

abordagem qualitativa. Para Thiollent (2011), a pesquisa-ação 

é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita articulação com uma ação ou 

resolução de um problema coletivo, em que os pesquisadores 

e os participantes representativos da situação, estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo. 

 A pesquisa foi realizada em serviço especializado em 

nefrologia de referência em hemodiálise, localizado em 

Fortaleza-CE, conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

no período de setembro a outubro de 2016. O serviço presta 

atendimento público e por meio de convênios à população do 

interior e capital. As sessões de hemodiálise ocorrem três vezes 

por semana, com duração aproximada de quatro horas, nos três 

turnos do dia. Participaram do estudo 25pacientes com DRC, 

atendendo aos critérios de inclusão: ser portador de DRC em 

tratamento hemodialítico, possuir cateter venoso central de 

curta ou longa permanência como acesso vascular, apresentar 

condições cognitivas e hemodinâmicas para participar das 

atividades educativas. 

 As etapas de coleta e análise dos achados foram 

constituídas por quatro fases conforme recomenda Thiollent 

(2011): Primeira fase – diagnóstico da situação,realização da 

entrevista semiestruturada individual com questões sobre a 
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vivência do paciente como cateter venoso central, a fim de 

identificar as principais dúvidas, as situações de intercorrências 

e complicações, assim como, as demandasde 

aprendizado.Segunda fase - planejamento: desenvolvimento 

das estratégias educativas (banner e folder) para orientação 

dos principais cuidados na manutenção do cateter e prevenção 

de complicações, fase norteada pela evidência científica. 

Terceira fase – ação:realização de seis oficinas educativas, 

sendo duas em cada turno, nas sessões de hemodiálise,com 

ênfase nos principais cuidados recomendados na preservação 

do cateter venoso central para hemodiálise. A atividade foi 

realizada por meio de um banner explicativo, demonstração dos 

diferentes tipos de cateteres (cateter temporário duplo lúmen, 

cateter temporário triplo lúmen e cateter de longa permanência), 

insumos para simulação da troca de curativo e um folder que foi 

entregue para consulta no domicílio. Com duração média de 01 

hora. Quarta fase – avaliação: utilizou-se a entrevista 

semiestruturada constituída por questões abertas sobre o 

conhecimento apreendido dos pacientes renais crônicos acerca 

dos cuidados orientados pelas pesquisadoras. A partir da 

análise dos depoimentos emergiu a temática 

intitulada“Conhecimento do paciente em hemodiálise acerca 

dos cuidados apreendidos para preservação do cateter venoso 

central”. 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará (UECE), com 

parecer de aprovação nº 229.772 de 26/03/2013, atendendo 

aos preceitos ético-legais da autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça, recomendados na resolução nº 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. Optou-se pela utilização de 

códigos na apresentação dos relatos conforme a ordem da 
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entrevista em E1 até E25, a fim de manter o anonimato dos 

participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Participaram do estudo 25 pacientes com DRC em 

tratamento hemodialítico na faixa etária de 26 a 60 anos, sendo 

15 do sexo masculino e 10 do sexo feminino.  Destes, 21 

estavam em uso do cateter temporário duplo lúmen (CTDL), 

dois em uso do cateter temporário triplo lúmen (CTTL) e quatro, 

dialisavam por meio de cateter de longa permanência.  O tempo 

médio de implante foi de três meses, contudo, dois pacientes 

estavam com cateter de  longa permanência há mais de um 

ano. A figura 1 ilustra os locais de implante, assim como as 

principais intercorrências e complicações mencionadas pelos 

pacientes na primeira fase da coleta de dados. 

 

Figura 1. Caracterização dos tipos de cateteres venosos 
centrais para hemodiálise, locais de implante e as principais 
intercorrências e complicações relatadas pelos pacientes. 
Fortaleza-CE. 

TIPOS DE CATETERES 

PARA HEMODIÁLISE (HD) 

LOCAIS DE IMPLANTE 

CTDL 17-  veia jugular interna  
04 – veia femoral 

CTTL 02 – veia femoral 

CATETER DE LONGA 
PERMANÊNCIA  

03 – veia jugular 01 – veia femoral 

COMPLICAÇÕES E INTERCORRÊNCIAS REFERIDAS PELOS 

PACIENTES NO USO DO CATETER VENOSO CENTRAL PARA HD 

- ausência ou baixo fluxo de sangue para realizar a hemodiálise 
- presença de secreção purulenta no óstio 
- dor e/ou hematoma no local de implante 
- obstrução do cateter 
- sensação de palpitação durante a sessão de diálise 
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- sangramento no local de inserção 
- retirada acidental da fixação 
- curativo solto 
- curativo molhado 
- tracionamento ou extrusão acidental do cateter 
- infecção com necessidade de antibioticoterapia 
- infecção com necessidade de internação 
- calafrio e febre durante a hemodiálise 
- odor desagradável na inserção do cateter 
- lesões epiteliais e prurido na região adjacente ao local de implante 
- dobradura do cateter 
- incômodo relacionado à posição do cateter 
- tristeza por conviver com o cateter 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Observou-se na figura 1 que nenhum paciente utilizava 

a veia subclávia como via de acesso para hemodiálise, 

corroborando com a literatura.Destacou-se ainda, as principais 

intercorrências e complicações relatadas pelos participantes no 

uso desses acessos, uma convivência complexa imposta pelo 

adoecimento renal crônico e a necessidade do tratamento 

hemodialítico na manutenção da vida.  

 A partir da análise desse contexto, as pesquisadoras 

buscaram estratégias para minimizar a ocorrência dessas 

situações por meio da escuta ativa, orientações, demonstração 

dos cuidados e encorajamento ao autocuidado.  Nesta 

perspectiva, as experiencias dos participantes no processo de 

aprendizagem para o cuidado com os acessos venosos centrais 

provisórios e longa permanência serão apresentados na 

temática a seguir. 

Conhecimento do paciente em hemodiálise acerca dos 

cuidados apreendidos parapreservação do cateter venoso 

central 
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 Atemática elencada será apresentada em duas 

categorias, as quais emergirama partir da análise dos relatos 

referente à partipação dos pacientes nas oficinas educativas. 

Conhecimento da função do cateter venoso central para 

hemodiálise  

 Os pacientes relataram que após a participação das 

atividades educativas entenderam de forma mais clara a 

indicação e a função do acesso vascular para o tratamento 

hemodialítico. “Esse cateter serve para dialisar, o sangue da 

veia vai sair de dentro dele”. (E5) “É um cateter para dialisar, 

ele retira mais sangue pra máquina, antes eu não aceitava em 

negócio (cateter) e já tinha pedido pra tirar e usar as veias do 

braço mesmo, igual quando vai tirar sangue”. (E6) “Agora eu 

entendi que é um caninho tipo de plástico que coloca na veia, 

aí tem ficar pra fazer a hemodiálise...mas antes eu achava que 

tinha uma agulha dentro do meu pescoço”. (E24) 

 Os pacientes conseguiram definir de forma particular a 

necessidade do implante e a função do cateter venoso central, 

destacando a importância do dispositivo como primordial para 

realizar a hemodiálise e sua capacidade de oferecer maior 

volume sanguíneo ao sistema extracorpóreo. Percebe-se 

ainda, que uma paciente desmistificou a possível presença de 

uma agulha no vaso em que o cateter foi implantado. 

 Observou-se em outro relato que o implante do cateter 

venoso central para hemodiálise aconteceu provavelmente, em 

uma possível situação de urgência dialítica. Nesta situação,  a 

participante ressaltou que essa conduta foi capaz de salvar sua 

vida.”O médico colocou o cateter no meu pescoço porque 

senão eu ia morrer, tava muito inchada e não conseguia nem 

respirar direito, posso  dizer que salvou minha vida”. (E3) 
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  Depreende-se que os cateteres venosos centrais são 

indicados nos casos de hemodiálise de urgência ou nos casos 

em que não é possível a realização de fístula arteriovenosa. 

Esses acessos estão relacionados ao risco de infecção, 

internação e morbimortalidade dos pacientes dialíticos. Devem 

ser implantados preferencialmente nas veias jugulares, local em 

que as complicações são menores. A segunda escolha fica 

entre as veias femorais e subclávias (NEVES JÚNIOR et al, 

2013). 

 Essa realidade é preocupante, visto que evidencia que a 

procura e/ou acesso ao serviço especializado aconteceu 

tardiamente, sem opção para programação prévia da confecção 

da fístula arteriovenosa (FAV), acesso considerado ideal para o 

tratamento hemodialítico e que evitaria as complicações 

associadas ao uso do cateter venoso. 

 Depreende-se que o implante de cateteres venosos 

centrais temporários para hemodiálise é a opção mais 

recomendada em situações emergenciais, em que o paciente 

necessita inciar o tratamento dialítico imediato. Corroborando, 

Borges et al (2015) detacam que esses estes dispositivos 

também são importantes no controle da morbimortalidade, 

otimizando o tratamento de pacientes com lesão renal aguda 

(LRA), que não possuem acesso disponível para hemodiálise, 

ou portadores de DRC, que perderam seu acesso permanente.

  

Aprendizado para o cuidado de si no domicílio 

Os participantes conseguiram relatar os principais 

cuidados orientados na preservação do cateter provisório e o 

de longa permanência para hemodiálise. “Preciso deixar o 

cateter sempre com o curativo limpo”. (E1, E6, E15) “Não pode 

sujar o curativo”. (E11) “É que não pode molhar o curativo 
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quando toma banho, eu uso um saco plástico ou uma toalha”. 

(E24) 

Quando abordados acerca dos cuidados ante as 

principais intercorrências que podem ocorrer no uso dos 

cateteres venosos centrais no domicílio (sangramento, dor ou 

hematoma no local de inserção do cateter, pouca aderência da 

cobertura do curativo, curativo molhado, retirada acidental da 

fixação dos pontos, dobradura, sinais de infecção, extrusão 

acidental do cateter)  os pacientes responderam: 

Se sangrar tem que colocar gaze se tiver em 
casa, ou um pano limpo em cima do curativo, 
pode ser uma toalha limpa, aperta um pouco 
para parar e vai no posto de saúde para trocar 
o curativo.(E14) 
 

“Tem ir para a clínica para trocar o curativo e ver porque tá 

sangrando”. (E10) 

Quando questionados sobre os cuidados na presença de 

hematomas, os participantes relataram: “Tem que fazer 

compressa com gelo em cima do hematoma”. (E2, E3, E12, 

E16)“Usar pomada para hematoma também ajuda”.(E8) 

Os hematomas extensos, podem prejudicar a utilização 

do acesso venoso central para hemodiálise e dificultar a adesão 

ao tratamento devido à intensidade da dor no local durante a 

manipulação na troca de curativo, aspiração da heparina, em 

manobras de reposicionamento para aumentar o fluxo 

sanguíneo quando necessário e na conexão dos lúmens do 

cateter às linhas do sistema de hemodiálise. 

Na presença de dor no local de implante do 

cateter,mencionaram o uso de analgésico, compressa com gelo 

e evitar dormir do lado em que o cateter foi implantado. 
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É pra colocar compressa com gelo, aí ajuda 
diminuir a dor e tomar o remédio que o médico 
da clínica passou. E também não é bom 
dormir do lado do cateter porque pode até 
piorar a dor.(E15) 
 

Ao questionar os pacientes acerca dos cuidados com os 

curativos no local de inserção do cateter, mencionaram as 

seguintes condutas: “Quando curativo solta, tem que fazer 

outro, porque o cateter não pode ficar aberto e pegar poeira por 

causa da infecção”.(E23)  “Meu curativo já soltou algumas 

vezes, é muito quente aí ele cai, fui no posto e a técnica trocou 

pra mim”. (E15) “Sempre que o meu curativo fica molhado no 

banho, minha esposa mesmo troca, tenho gaze em casa e 

esparadrapo”. (E22) 

Nos casos em que acontecer de soltar a fixação do 

cateter, os participantes reposnderam: “Vocês falaram que se 

soltar os pontos tem que prender com um esparadrapo se tiver 

em casa e ir na clínica ou no hospital para o médico colocar 

outros pontos”. (E4) 

Outro mencionou a posição correta do curativo: 

Aprendi que o curativo tem que ficar bem 
direitinho, se for no pescoço igual ao meu, ele 
deve ficar assim pra cima (mostrou a posição 
adequada) porque se não ficar bem preso, ele 
vai dobrar e não vai funcionar direito. (E14) 
 

No caso de retirada acidental do cateter E3 contou sua 

experiência prévia, ante uma situação de insegurança, 

desconhecimento e desespero tentou inserir o cateter 

novamente dentro do vaso. 

Já perdi um cateter quando fui dormir na rede, 

acho que ele prendeu em algum lugar, 

quando olhei o sangue escorrendo foi que  
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percebi que o cateter tinha saído, fiquei 

desesperado, aí tentei colocar na veia 

novamente, mas eu não sabia que não 

poderia fazer isso, agora eu sei que tem que 

apertar o local que estava o cateter com gaze 

ou algodão até parar de sangrar. (E3) 

 

 Já E16 ressaltou a importância da compressão local e 

axílio de alguém neste momento: 

Se o cateter sair, tem que colocar algodão no 
lugar que ele estava e ficar apertando até 
parar de sair sangue e pedir alguém para 
ajudar, porque às vezes a gente sozinho não 
consegue fazer isso. (E16) 
 

Na presença de sinais flogísticos e prevenção de 

infecção, os participantes citaram como cuidados importantes: 

“Falar com as enfermeiras e com o doutor se tiver febre, 

mau cheiro e coceira ou ferida no local do cateter”. (E21) “Lavar 

as mãos com sabão para evitar infecção”. (E1, E7, E10, E13) 

“Colocar a máscara quando a enfermeira vai fazer o curativo, 

achei importante isso, porque a gente acha que só os 

enfermeiros tem que usar na hora do curativo”. (E9) 

Na investigação desse contexto, percebeu-se a 

necessidade de abordagem educativa contínua durante às 

sessões de hemodiálise acerca dos cuidados na manutenção 

dos cateteres venosos centrais de curta e longa permanência. 

Conduta importante para orientação dos pacientes em 

hemodiálise e também para os familiares, mantendo-os 

informados quanto aos cuidados com o cateter.  

Por outro lado, Borges et al (2015) reforça a necessidade 

de capacitação técnica dos profissionais envolvidos nos 

cuidados à saúde desses pacientes e consequente contribuição 
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na diminuição das taxas de internações hospitalares e 

mortalidade por complicações advindas de procedimentos 

relacionados ao cateter provisório. 

Corroborando com os achados desse estudo Freitas et 

al (2019) afirmam que as tecnologias educativas criativas 

difundem as informações mais facilmente, favorecendo a 

compreensão e o envolvimento do paciente renal em 

hemodiálise no autocuidado com o acesso vascular, o que 

otimizará o trabalho da equipe multiprofissional. 

Para Nogueira et al (2016) não adianta somente a equipe 

multiprofissional cuidar do paciente e de seus acessos 

vasculares, mas o próprio paciente necessita ser orientado e 

saber suas contribuições na preservação dos mesmos. E ainda, 

esses cuidados devem ser realizados tanto na unidade de de 

tratamento dialítico quanto no ambiente domiciliar, por meio do 

encorajamento e preparo do paciente para o cuidado de si. 

O estudo mostrou que as situações vivenciadas pelos 

pacientes nos cuidados domiciliares com o cateter venoso 

central são singulares e que a falta de informação acarreta 

sérios prejuízos na preservação do acesso para hemodiálise, o 

que requer assistência multidisciplinar individualizada, com 

orientações contínuas em busca da autonomia no cuidado de 

si. 

Para Nogueira et al (2016) é notório nesse contexto, que 

o papel do enfermeiro-educador deve ser o de negociar o 

cuidado, valorizar os saberes, práticas cuidativas e crenças do 

paciente com DRC c na reestruturação da vida e no 

enfrentamento dos desafios cotidianos. Nesta perspectiva, há 

necessidade de maior envolvimento da equipe na promoção da 

educação continuada dos pacientes com ênfase nos cuidados 

para a manutenção da via de tratamento e na prevenção de 
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infecção, favorecendo um tratamento hemodialítico eficaz, 

melhorando assim a qualidade de vida. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Nesse estudo, foi possível descrever alguns cuidados 

apreendidos pelospacientes com DRC em hemodiálise por 

meio da participação nas oficinas educativas para a 

manutenção do cateter venoso central de curta e longa 

permanência, destacando ascondutasante às principais 

intercorrências relatadas e na prevenção de outras 

complicações. 

 Observou-se que a estratégia educativa na orientação 

dos cuidados com utilização de banner, folder e insumos na 

demonstração da troca de curativo, proporcionou momentos de 

participação ativa dos pacientes na busca pelo aprendizado na 

preservação do acesso e melhor qualidade do tratamento 

dialítico. 

 Os achados apontam a necessidade de projetos de 

extensão nos serviços de diálise, a fim de oferecer atividades 

educativas contínuas nas salas de hemodiálise, 

proporcionando dessa forma, orientações sobre as diversas 

interfaces dos cuidados com os cateteres venosos centrais para 

hemodiálise, visto que algumas informações se perdem ao 

longo do tempo.  
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi analisar o papel do 
enfermeiro na educação em saúde com relação a primípara 
com dificuldade para amamentar. Trata-se de uma pesquisa de 
campo de caráter exploratório com abordagem qualitativa, 
realizada na maternidade de um hospital no municipio de 
Guarabira – PB. Para sua execução foi realizada uma entrevista 
norteada por um roteiro semiestruturado composto por 
questões inerentes à atuação do enfermeiro diante da 
dificuldade de amamentar em primíparas. A amostra do estudo 
foi composta por 10 enfermeiros que atuam na referida 
maternidade. Para interpretação dos dados utilizou-se as 
etapas propostas por Bardin.Foram elencadas cinco categorias: 
Atividades de educação em saúde relacionadas a manutenção 
do AME; Maiores dificuldades apresentadas pelas primíparas 
na hora da amamentação; Sentir-se capacitada de intervir 
diante das dificuldades apresentadas pelas primíparas; 
Estratégias utilizadas para auxiliar a primípara com dificuldade 
em amamentar; e Complicações identificadas decorrente da 
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dificuldade em amamentar. Observou-se que diante da 
dificuldade das primíparas em amamentar, existem atividades 
de educação em saúde realizadas pelo enfermeiro acerca dos 
esclarecimentos pertinente ao período gestacional e puerperal, 
no entanto, ainda há deficiência acerca das informações 
oferecidos no período do Pré-Natal. É primordial que o 
enfermeiro atue na educação em saúde facilitando o 
aleitamento materno, identificando as possíveis complicações e 
utilizando os meios acessíveis de forma a prover com o 
tratamento adequado antes da sua evolução. Com isso, espera-
se do enfermeiro uma atitude mais humana e qualificada no 
atendimento as mães que apresentem qualquer dificuldade em 
amamentar.  
Palavras-chave:Enfermagem.Educação em Saúde. 
Aleitamento materno. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A gestação pode trazer consigo medos, inseguranças e 

temores misturados ao sentimento de alegria, podendo estes 

estar relacionados a sua realidade sociocultural. Podemos 

encontrar mães de “primeira viagem” que não sentem nenhuma 

dificuldade na amamentação, porém, algumas apresentam 

certa privação e precisam de um apoio, incentivo e até mesmo 

orientação dos profissionais (SANTIAGO, 2018).  

O Ministério da Saúde preconiza a amamentação até os 

dois anos de idade ou mais, não ingerindo sucos, chás, água 

ou qualquer outro alimento até os 6 meses de idade se 

alimentando apenas do leite materno. Após os 6 meses 
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começar a complementar com outros alimentos saudáveis e de 

habito da família, quanto mais tempo ele mamar no peito, 

melhor para ele e a mãe, tendo em vista que amamentar não 

está relacionado apenas a nutrição da criança, mas também ao 

fortalecimento do vínculo mãe e filho, prevenção de infecções e 

no desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê (FUZETO e 

OLIVEIRA, 2017). 

De acordo com Meireles (2018), a amamentação dispõe 

de inúmeros benefícios para o lactente, sendo o alimento que 

reúne as características nutricionais ideais, com balanceamento 

adequado de nutrientes, ajuda a desenvolvimento de vantagens 

imunológicas e psicológicas importantes na diminuição da 

morbidade e mortalidade infantil.  

Segundo Mascarenhas et al., (2015), um dos fatores que 

dificulta a amamentação em primíparas é a falta de 

conhecimento obtido sobre o aleitamento durante o pré-natal. 

Ainda no estudo realizado por ele constatou-se que as dúvidas 

que surgiram durante o período gravídico foram frequentes, 

podendo se estender até o período hospitalar devido à falta de 

informações.  

A volta da mulher ao trabalho após a licença maternidade 

é uma das dificuldades encontradas por elas para a 

manutenção da AME, tendo em vista que não poderá mais 

amamentar seu bebê nas mesmas horas que antes, o que pode 
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ocasionar o desmame precoce. Outro problema bastante 

comum são os mitos relacionados a amamentação muitas 

vezes ditos pelos mais velhos, dentre eles está o mito do “leite 

fraco”, fazendo assim com que a nutriz comece a ingesta de 

alimentos antes do período preconizado pelo ministério da 

saúde. (URBANETTO et al.,2018) 

Outros fatores que afetam a manutenção da 

amamentação são os impasses citados pelas puérperas que 

incluem a má sucção do recém-nascido, que pode ocorrer 

devido a mamilos planos ou invertidos, fissuras nos mamilos, 

mastite por ingurgitamento ou processo infeccioso que, 

juntamente com outras dificuldades encontradas, são as 

maiores causas do desmame precoce (URBANETTO et al., 

2018). 

O leite materno é considerado como principal fonte de 

alimento para o crescimento e desenvolvimento saudável dos 

lactentes, sendo o único alimento capaz de atender as 

necessidades fisiológicas do metabolismo das crianças 

menores de seis mês\es, resumindo-se na forma de 

alimentação mais antiga e eficiente da espécie humana. 

(AVELINO e SANCHEZ, 2018). 

Considerando que a educação em saúde é uma 

responsabilidade essencial da enfermagem, a qual exige a 

utilização de uma abordagem organizada, de tal forma que os 
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pacientes possam satisfazer suas necessidades de saúde 

especificas, destaca-se que os enfermeiros que atuam como 

educadores são desafiados a concentrar-se nas necessidades 

educacionais das comunidades e a fornecer a educação 

especifica para cada problema enfrentado pelo paciente. A 

meta da educação em saúde é promover e restaurar, ensinando 

as pessoas a viverem com saúde (BEZERRA, 2015).  

O Enfermeiro tem uma participação indispensável no 

processo de amamentação e não inclui apenas conhecimentos 

básicos e habilidades em aleitamento materno, mas também a 

competência do profissional na comunicação adequada por 

meio do aconselhamento com o objetivo de desvendar a 

curiosidade das nutrizes sobre a amamentação, seus 

benefícios, sua importância e ajudar a tomar decisões, após 

ouvi-las, entendê-las e dialogar sobre os pós e os contras das 

opções, de forma a prevenir as complicações ocasionadas por 

uma má orientação acerca do aleitamento.  (VASQUEZ; 

DUMUTH; SUSIN.,2015).  

Diante disto, este estudo justifica-se pela necessidade de 

realização da educação em saúde pelo enfermeiro sobre a 

importância do AME até os seis meses de vida, visando 

esclarecer as dúvidas e questionamentos das primíparas em 

relação à manutenção do mesmo, diminuindo o risco do 
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abandono precoce da amamentação e prevenindo assim, o de 

agravos para a saúde dos bebês.  

Diante do exposto, questiona-se: É possível o enfermeiro 

realizar educação em saúde na perspectiva de promover 

Informação acerca da dificuldade de amamentar em 

primíparas? Para responder o seguinte questionamento, 

traçou-se o objetivo geral da pesquisa, que consiste em analisar 

o papel do enfermeiro na educação em saúde com relação às 

dificuldades apresentadas por primíparas na amamentação. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter 

exploratório descritiva, com abordagem qualitativa, que busca 

conhecer a atuação do Enfermeiro na educação em saúde com 

relação às dificuldades apresentadas por primíparas na 

amamentação.  

A pesquisa exploratória tem o propósito de posibilitar a 

ligação com o problema, com o intuito de torná-lo mais visto ou 

a constitruir uma hipótese. Já a pesquisa descritiva é aquela 

que segundo os objetivos decreve as caracteriticas de uma 

população ou fenômeno, estabelece relações entre variaveis, 

não está interessada nos porquês. As pesquisas descritivas 

juntamente com as exploratórias são as que geralmente usados 

por pesquisadores preocupados com a atuação prática e são as 
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mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, ente outros. Geralmente 

assumem a forma de levantamento (JESUS e DALONGARO, 

2018). 

Ainda segundo Garcia et al. (2017), o tipo de pesquisa 

qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos 

dados coletados, e extensão da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e os pressupostos teóricos que norteiam a 

investigação. Podendo definir o processo como uma sequencia 

de atividades, que envolve a redução dos dados, a 

categorização desses dados, sua interpretação e a redação do 

relatório. 

Utilizou-se como Instrumento de coleta de dados um 

questionário semiestruturado com questões objetivas e 

subjetivas que versam sobre a temática, com o intuito de 

propiciar o levantamento de informações pertinentes a 

pesquisa, conforme evidenciado no Apêndice A. 

As questões objetivas abordaram o perfil dos 

participantes (aspectos sóciodemográficos), já as questões 

subjetivas foram relativas à atuação do Enfermeiro na educação 

em saúde na prestação de informações acerca da dificuldade 

de amamentar em primíparas. Para a execução da pesquisa foi 

realizada entrevista gravada, utilizando-se um aparelho 

gravador (Sony ICD – PX240).  
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A população da pesquisa foi composta por enfermeiros 

que trabalham em um hospital do municipio de Guarabira – PB. 

Já a amostra, do tipo não probabilística por conveniência, 

contou com 10 enfermeiros atuantes no referido campo. Os 

profissionais que participaram da pesquisa foram codificados 

com nomes de princesas da Disney e não tiveram sua 

identidade revelada durante todo o trabalho. 

Foram adotados como critérios de inclusão enfermeiros 

que atuam no hospital, com pelo menos seis meses de atuação 

no setor,  e que aceitarem participar da pesquisa assinando o 

TCLE. Foram excluídas da pesquisa enfermeiros que não 

estiverem presente no momento da realização da pesquisa.  

A coleta de dados teve início após a aprovação do 

projeto pelo comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário de João Pessoa, que obeteve o número de 

aprovação CAAE: 95804718.5.0000.5176, conforme avidencia 

o anexo 2. Para tanto os profissionais que participaram da 

pesquisa foram previamente informados do processo pelo qual 

passaram, sendo caracterizada sua participação mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), conforme apêndice 1, observando os aspectos éticos 

direcionados a pesquisa envolvendo seres humanos, dispostos 

na resolução 466/12 do conselho Nacional de Saúde. 
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Para a interpretação dos dados qualitativos utilizou-se 

etapas propostas por Bardin, sendo elas: 1ª Etapa – Pré 

análise: foi realizada a partir da leitura flutuante do material 

coletado, de acordo com as entrevistas. Nessa fase, ocorreu a 

organização do material, de maneira a responder regras; 2ª 

Etapa – Exploração do material: nessa etapa, o material prático 

foi classificado em três categorias e a 3ª Etapa – Interpretação 

dos resultados obtidos: foi discutido o material onde envolverá 

o atendimento do pesquisador sobre a temática e análise à luz 

da literatura pertinente (CARNEIRO e RESENDE, 2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados dez enfermeiros, no qual a faixa 

etária era de 1% menor de 30 anos, 6% entre 30 e 40 anos e 

3% entre 40 e 57 anos com média de idade de 38 anos. Quanto 

ao gênero todos os entrevistados são do gênero feminino. Em 

relação a formação, todos os entrevistados são pós – 

graduados onde seis possuem duas ou mais especializações, 

três são pós graduadas em Programa de Saúde da Família 

(PSF), duas em Saúde Pública, três em Obstetrícia, três em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma em Centro Cirúrgico e 

CME, duas em Auditoria, uma em Saúde do Trabalhador, duas 

em Urgência e Emergência e uma em Nefrologia.  
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No que se refere ao tempo de formação superior, 5% dos 

participantes tinham entre 4 e 6 anos e 5% entre 9 e 20 anos. 

Quanto ao tempo de atuação no hospital 4% das enfermeiras 

atuam entre 3 e 5 anos, 3% entre 6 e 10 anos, 1% que atua a 

18 anos e 2% acima de 20 anos.  

A partir da leitura e releitura das entrevistadas podem-se 

elencar seis categorias. Sendo assim, as falas a seguir foram 

categorizadas na técnica da análise de conteúdo de Bardin 

(2011). 

Categoria 1: Atividades de educação em saúde 

relacionadas a manutenção do AME. 

 

“Sim, são realizados a partir do momento 
que a puérpera chega aqui no alojamento, 
a gente já começa a conversar com ela 
sobre a importância do AME e a 
importância dessa manutenção ao 
receber alta, a quantidade de tempo que 
ela tem que amamentar exclusivamente, 
quando ela vai começar a inserir outros 
alimentos, na hora da saída a gente 
também conversa com elas sobre essa 
questão da importância do aleitamento 
materno exclusivo durante os primeiros 
seis meses.” 

- Elsa 

“São realizadas sim atividades, nós 
realizamos no leito quando elas chegam 
após o parto em alojamento conjunto e 
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também nós realizamos no posto de 
coleta de leite através de um vídeo 
educativo que nós passamos pra elas.” 

-Rapunzel 

“Então, já começa lá no centro cirúrgico e 
quando chega no alojamento a gente fica 
o tempo todo incentivando, explicando 
como é que se faz, porque muitas vezes 
elas sentem muitas dificuldades, e já vem 
com aquele mito de que não tem leite, que 
o leite é fraco, então a gente explica toda 
essa rotina pra elas da amamentação que 
é difícil que vai passar muito tempo no 
peito, que o bebê as vezes para mas tem 
que continuar e assim vai.” 

- Bela 

De acordo com a fala das participantes, foi identificado 

que os enfermeiros realizam a atividade de educação em saúde 

relacionado a manutenção da amamentação desde o centro 

cirúrgico e é dado a continuidade no alojamento conjunto, logo 

após o parto e antes da alta da paciente. Como conseguimos 

observar diante das falas acima essa atividade se dá a partir de 

conversas, vídeos educativos e esse acompanhamento é feito 

em vários momentos. 

Dessa forma França et al. (2016), citam a pratica da 

atividade da educação em saúde de forma a permitir que o 

conhecimento tanto para o profissional quanto para a mãe seja 
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acrescentado. Quando refere-se a saúde é de grande 

importância as medidas preventivas. 

Portanto Gonçalves (2016), menciona que não adianta 

ao enfermeiro ter saberes básicos e aptidões em aleitamento 

materno. O profissional de saúde precisa ter habilidades e 

competência para uma boa comunicação, e assim saber 

oferecer um bom aconselhamento em aleitamento. Ao 

aconselhar o profissional irá ajudar a mãe a tomar decisões, 

após ouvi-la e compreender os obstáculos, sempre 

conversando com ela sobre os benefícios e as dificuldades.  

Categoria 2: Maiores dificuldades apresentadas 

pelas primíparas na hora da amamentação.  

“É, são duas as maiores dificuldades, é a 
questão do tipo de mamilo, elas queixam 
muito e tem umas que elas relatam que 
não vão conseguir, quando o mamilo é 
invertido, quando o mamilo é plano elas 
botam muito essa dificuldade, e outra 
questão que dificulta muito é a questão 
cultural não é, elas vem de casa com essa 
mentalidade que também não vai 
conseguir.” 

-Cinderela 

“É, eu creio que pelas que eu acompanho, 
que a principal é a falta de informação 
mesmo, da importância do aleitamento 
materno, de como é a pega na realidade, 
que as vezes coloca só o bico e elas 
começam a sentir dor, é a falta de 
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informação mesmo, muitas vezes vindo 
do pré-natal.” 

-Bela 

 
“Muitas vezes é a forma de posicionar o 
bebê no braço, muitas vezes elas não 
sabem, a questão da pega também, que 
as vezes pega só o bico e as vezes feri 
né? O mamilo, não pega o mamilo 
completo.” 

- Aurora 

Ficou evidenciado pelas falas acima que as maiores 

dificuldades apresentadas pelas primíparas corresponde a um 

conjunto de falhas que apresentam desde o pré-natal, as quais 

estão relacionadas com a carência de informações que 

deveriam ter sido passadas desde então.  

Dominguez et al., (2017), também observou em seu 

estudo que o mau posicionamento para a amamentação tanto 

da mãe quanto do bebê pode interferir na pega, dificultando o 

esvaziamento da mama, assim como, levando a queda da 

produção do leite.  

Categoria 3: Sentir-se capacitada de intervir diante 

das dificuldades apresentadas pelas primíparas. 

 “Sim, aqui a gente tem o suporte dos 
medicos, então alem de trabalhar com a 
equipe de enfermagem os medicos 
também ajuda e a gente tem como intervir 
quando aparece um ingurgitamento, uma 
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fissura, um abcesso, a gente tem como 
prevenir isso e se por acaso aparecer ja 
uma fissura a gente ja pede auxilio do 
médico e o médico ja medica e a gente vai 
levando.” 

- Rapunzel 
 
“Sim, orienta, claro a gente como 
profissional de saúde tem que está 
sempre orientando, sempre capacitada 
pra isso né, afinal somos nós que 
orientamos ela né, somo nós que tem que 
ta junto delas pra transmitir, dizer de que 
ela é capaz de conseguir amamentar.” 

- Tiana 
 

Segundo a fala das participantes nota-se que elas 

realmente são capacitadas para intervir diante das diferentes 

situações e percebe-se a possibilidade de uma atuação 

multidisciplinar, uma vez que também ficou evidenciado que 

enfermeiros trabalham juntamente com o médico em casos 

especiais que precisam de alguma medicação ou até mesmo 

ajuda nas orientações.  

 Diferente do que observamos no presente estudo, na 

análise realizada por Almeida, Luz e Ued (2015), foi relatado 

que os enfermeiros não estão capacitados ou preparados para 

promoção de saúde sobre aleitamento materno e o ideal seria 

que todos os profissionais da área da saúde que tem um contato 

com a puérpera, estejam capacitados para tal situação.  
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Categoria 4: Estratégias utilizadas para auxiliar a 

primípara com dificuldade em amamentar. 

“Além da gente estar junto dela a gente 
tem um ambiente, um ambiente que elas 
ficam a vontade, uma cadeira, uma 
poltrona apropriada, a gente posiciona ela 
e a gente passa videos educativos, além 
de ensinar mesmo as posições, a pega e 
esses videos educativos ajudam muito, 
porque tem muitos exemplos né, então 
elas assimilam melhor.” 

- Rapunzel 
 
“A estrategia como falei é a questão da 
educação em saúde, a gente aqui 
também na maternidade, no alojamento 
conjuto, a gente também passa videos, a 
gente entrega panfletos, a gente fala, 
como falei das vantagens do ato de 
amamentar e também a gente fala da 
questão do surgimento de doenças na 
primeira infância, que a gente sabe que as 
infecções respiratórias, as infecções, as 
diarreias, a questão da obesidade, 
diabetes, a gente trabalha nessa forma de 
conscientizar os prejuizos que podem vim 
pra esse bebê se não amamentar.” 

- Cinderela 
 

“A gente trás pra sala de amamentação 
que é essa cadeira que você esta vendo 
né, isso tudo tem que ter a posição, a 
tecnica toda, se ela ficar na cama sem 
escorar vai ficar com dor na coluna, dor de 
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tudo. A gente tem que ter um apoio com 
orientação, tem a orientação da psicologa 
que a gente chama quando ta chorando 
com dificuldade.” 

- Ariel 
 

Observa-se na fala das entrevistadas que o trabalho de 

educação em saúde realmente é utilizado por elas, como citado 

acima. No hospital tem uma sala apropriada para a 

amamentação, garantindo a privacidade neste momento. Além 

disso, foi observado durante a realização das entrevistas que 

na sala de amamentação são disponibilizados vídeos 

educativos para um melhor entendimento das primíparas em 

relação a posição e pega correta.  

 Estudo realizado por Mondler et al., (2018) corrobora a 

afirmação supracitada no que diz respeito a necessidade de 

criação de uma ambiente exclusivo para amamentação, com 

poltronas adequadas e confortáveis para as mães. Além disso, 

destaca que a aliado a estrutura física a presença de um 

enfermeiro capacitado para a promoção de saúde em relação 

ao aleitamento materno se configura como uma das estratégias 

encontradas para otimização deste processo.  

Categoria 5: Complicações identificadas decorrente 

da dificuldade em amamentar.  

“No caso elas ficam com bastante 
excesso né no peito, leite, ai da a mastite 
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e fica com aquele peito bem endurecido e 
também as vezes feri por não saber ter 
uma boa pega né, no bebê, pega somente 
o bico, não pega completamente o mamilo 
ai fica ferindo e depois não quer, rejeita a 
amamentação porque fica dolorido.” 

 - Aurora 
 

“A complicação decorrente é a fissura, é a 
questão assim logo quando ela coloca, já 
sente que vai ferir a mama, ela ja quer 
rejeitar daquele inicio né, então a gente 
orienta os cuidados que ela deve ter para 
que isso não venha acontecer e nem 
venha aumentar né, a fissura do mamilo, 
que ela tem que fazer a higienização 
correta, ela tem que da banho de sol tanto 
bebê quando nos seios e colo, a pega 
correta é um dos principais, porque a 
maior dificuldade que eu vejo que elas tem 
é a questão da pega, que deveria ser uma 
orientação do PSF e chega aqui com essa 
dificuldade, porque não é a gente da 
maternidade que tem que fazer esse 
trabalho, é o PSF que tem que trabalhar 
em cima disso e elas ja vem com a cabeça 
formada e aqui a gente só vai da 
continuidade ao que se foi inserido na 
estrategia da saúde da familia.” 

- Mérida 
 

Ficou esclarecido pelas falas acima que a maior 

complicação encontrada decorrente da amamentação é a 

fissura e logo em seguida a mastite e o ingurgitamento 
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mamário. A fissura é uma complicação que acontece enquanto 

elas ainda estão no alojamento conjunto, as outras duas 

complicações geralmente se dão quando elas já estão em suas 

casas e daí volta para um tratamento no hospital.  

 A ocorrência de complicações durante o processo de 

amamentação é comum. No entanto, com as informações 

adequadas advinhas de um profissional capacitado, se 

configuram como indispensáveis para reforçar a importância 

dessa fase na vida de ambos, puérpera e lactente.  

 

CONCLUSÕES  

 

Ao realizar o presente estudo verificou-se que os 

enfermeiros realmente acreditam na importância da promoção 

de saúde no aleitamento materno como estratégia para 

melhorar a qualidade de vida da puérpera e do recém-nascido. 

As entrevistadas enfatizaram que é indispensavel e de 

grande relevância a promoção de saúde no aleitamento 

materno realizada pelo enfermeiro, pois trabalham com 

prevenção/promoção da saúde, contribuem para o crescimento 

e desenvolvimento adequado, na prevenção de complicações e 

de doenças que podem ser desenvolvidas pelo bebê por não 

ter tido uma alimentação exclusiva durante os 6 meses de vida.  
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Desse modo é primordial que o enfermeiro atue na 

educação em saúde facilitando o aleitamento materno e que 

tenha sensibilidade em visualizar possíveis complicações 

usando todos os meios acessíveis de forma a prover com o 

tratamento adequado antes da sua evolução.  

Nessa perspectiva o presente estudo propiciará novos 

reflexos acerca da assistência do enfermeiro as primíparas, que 

englobam outros cuidados alem da amamentação. Poderá 

incorporar um conhecimento aos enfermeiros da importância da 

promoção de saúde a cerca da amamentação, tendo em vista 

grande impacto positivo que pode causar aos profissionais ao 

perceberem essa importância.  
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar 
apercepção dos alunos do curso de Odontologia sobre o 
estágio supervisionado. Por meio de um estudo descritivo 
transversal, foi aplicado um questionário para 52 estudantes da 
Universidade Federal da Paraíba. A análise dos dados foi 
realizada através da estatística descritiva. Houve prevalência 
do gênero feminino (76,9%) e de estudantes na faixa etária 
entre 20 a 30 anos (96,2%). Quando analisados os dados sobre 
a percepção dos estudantes em relação à satisfação em 
participar dos estágios supervisionados, 46% responderam 
parcialmente satisfeitos, e 40% totalmente satisfeitos. Quanto a 
importância do estágio supervisionado na sua formação 
acadêmica, 81% dos alunos concordaram totalmente que o 
estágio era importante. Com relação à importância dos estágios 
iniciais, 31% dos estudantes responderam que eram 
parcialmente importantes e 19% não consideraram importante. 
Sobre a importância dos estágios finais, 77% dos estudantes 
concordaram totalmente. Sobre o interesse dos estudantes em 
atuar no serviço público, 56% dos alunos possuem um interesse 
parcial, e 23% possuem total interesse. Os estudantes de 
Odontologia têm satisfação em participar dos 

 
1 
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estágios supervisionados e percebem a importância desse 
componente curricular na sua formação acadêmica. A vivência 
nos estágios finais do curso, considerados mais técnicos, é 
mais significativa do que nos estágios iniciais, uma vez que são 
direcionados para a saúde coletiva segundo a percepção dos 
estudantes. 
 

Palavras-chave: Universidade, Estudantes, Sistema Único 
deSaúde 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde 1988 o Brasil vem apresentando um sistema de 

saúde muito dinâmico e complexo; o Sistema Único de Saúde 

(SUS), tendo como princípios o direito de saúde do cidadão e o 

dever do estado de garantir que isto aconteça. O SUS objetiva 

uma promoção de saúde abrangente e universal, preventiva e 

curativa, através de sua gestão e de ações de descentralização 

dos serviços de saúde, com a participação da comunidade em 

todos os níveis governamentais (PAIM et al., 2011) 
 

Em 2004 houve um grande avanço no sistema de saúde 

com a difusão da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – 

Brasil Sorridente, tendo como ideia principal a reorganização do 

serviço de assistência, sendo a promoção de saúde o pilar de 

cuidados, e a universalização do acesso aos serviços de saúde, 

pela inserção da saúde bucal como linha de cuidado básico. 

Houve, então, a criação dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs) e os Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias (LRPD). Dessa forma, o serviço de atenção 

odontológico deixou de ser restrito a crianças, gestantes e 

condições de urgência e passou a ser muito mais abrangente 

(AQUILANTE; ACIOLE, 2015). 
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Mesmo com os avanços, a Odontologia no Brasil ainda 

tem sido sistematicamente criticada por seu caráter 

excessivamente técnico, em detrimento dos seus aspectos 

humanos e sociais. Assim, como as demais profissões de 

saúde, a Odontologia deve estar articulada a outros setores 

sociais, para que possa consolidar a construção de um novo 

conceito de saúde mais positivo e integralizado (ALMEIDA; 

ALVES; LEITE, 2010). 
 

Em 2002 foram criadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) do curso de Odontologia, através das quais se 

pensou no perfil do egresso, com características generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os setores de 

atenção à saúde (BRASIL, 2002). 
 

Todo o processo de implementação das novas DCN foi 

apoiado pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico 

(ABENO). E com o objetivo de buscar melhorar a formação do 

estudante em relação aos recursos humanos para o SUS, o 

Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, 

instituíram o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), com um apoio financeiro 

para os cursos de Odontologia, sendo, portanto, algo muito 

significativo para o ensino da Odontologia (BARBOSA et al., 

2016). 
 

Assim, novos trajetos foram almejados para responder 

ao desafio proposto, incluindo a construção de projetos 

pedagógicos nos cursos com mudanças curriculares no sentido 

de priorizar uma carga horária para os estágios curriculares 

obrigatórios a serem realizados nos serviços públicos de saúde. 

Isto posto, o presente trabalho objetivou avaliar a percepção 

dos alunos do curso de Odontologia sobre os estágios 

supervisionados realizados na rede pública de saúde. 
 

 



PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA SOBRE OS ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS 

555 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O projeto de pesquisa foi, inicialmente, submetido ao 

Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal da Paraíba, onde teve sua aprovação 

(CAAE: 79545117.0.0000.5188). A pesquisa é um estudo 

exploratório, transversal e de abordagem quantitativa. 
 

Este estudo foi realizado com estudantes do 8º e 9º 

períodos do curso de Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba, após a sua aceitação para participar da pesquisa e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram excluídos da amostra os estudantes que não aceitaram 

participar da pesquisa ou que não foram encontrados durante a 

pesquisa. 
 

O universo foi representado por 61 alunos matriculados, 

sendo 34 no oitavo período e 27 no nono. A amostra foi 

composta por 52 alunos (85,2% do universo), 26 do oitavo 

período e 26 do nono período. A taxa de resposta foi de 100%. 
 

Para a coleta de dados foi aplicado aos alunos um 

questionário, composto por questões estruturadas sobre a sua 

vivência nos estágios supervisionados na rede pública de 

saúde. As alternativas de respostas foram baseadas na escala 

de Likert (LIKERT, 1932). A escala Likert é um tipo de escala 

de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de 

opinião. 
 

A coleta de dados foi feita por conveniência. De posse da 

lista de alunos matriculados, o pesquisador abordou os alunos 

na instituição de ensino explicando quais os objetivos e 

importância da pesquisa, convidando-os para dela participar e 

assinar o TCLE se, assim, se interessassem pelo mesmo. Em 
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seguida, o questionário foi entregue para ser devidamente 

preenchido pelos estudantes. O pesquisador adotou um 

protocolo, de modo a não causar grandes interferências na 

rotina de estudo dos alunos no momento da coleta de dados. 
 

Foi realizado um estudo piloto, com 05 alunos, para 

validar o instrumento de coleta de dados, sendo que os 

respectivos questionários fizeram parte da amostra pelo fato de 

nenhuma alteração ter sido realizada no instrumento. 
 

A análise dos dados foi realizada através da estatística 

descritiva, com o programa SPSS for Windows 20.0, e incluiu a 

distribuição de frequência em números absoluto e percentual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva através de distribuições absolutas e percentuais, 

cujos dados serão apresentados por meio de gráficos 

ilustrativos e tabela. A amostra foi composta por 52 estudantes 

do curso de Odontologia, sendo 26 do oitavo período e 26 do 

nono período, com uma representatividade de 85,2% do 

universo. 
 

Os estudantes do 8º e 9º períodos do curso foram 

escolhidos pelo fato de já terem participado de todos os 

estágios, tendo, por conseguinte, uma visão mais elaborada 

sobre suas experiências nesses cenários de prática. 
 

O curso de Odontologia da UFPB possui diversos 

estágios que visam uma vivência do aluno no Sistema Único de 

Saúde. No início do curso ocorrem visitas às unidades de 

saúde, além de discussões das problemáticas do SUS. Já nos 

estágios do final do curso, a partir do sexto período, o estudante 

tem uma atuação maior nas clínicas odontológicas 
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do sistema de saúde pública. Isto torna os estágios muito 

proveitosos no processo de aprendizado do estudante, pois 

une o contexto teórico, do início do curso, com o contexto 

prático do final do curso. É importante ressaltar que o curso 

de Odontologia da UFPB já foi reestruturado segundo as DCN. 
 

Observa-se que a maioria dos estudantes entrevistados 

era do sexo feminino (76,9%) e a faixa etária predominante 

entre 21 a 30 anos (96,2%). Os demais dados podem ser 

vistos na Tabela 01. O mesmo ocorreu nas pesquisas 

realizadas por Barbosa et al. (2016), Santos et al. (2013) e 

Toassi, Dovoglio e Lemos (2012). As mulheres estão cada vez 

mais inseridas em um contexto trabalhista que antes era de 

grande maioria masculina, e a Odontologia tem sido uma das 

áreas da saúde mais procurada pelas mulheres, justificando, 

assim, uma maior quantidade do sexo feminino na pesquisa. 

Também era esperado que a faixa etária de idade dos 

pesquisados fosse, em sua grande maioria, de jovens com 

idades até 30 anos, visto que os jovens estão iniciando cada 

vez mais cedo a sua formação profissional. 
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Tabela 1 – Distribuição dos dados segundo a 
caracterização da amostra. 

 

Variáveis n % 

Sexo 
  

Masculino 12 23,1 
   

Feminino 40 76,9 
   

Total 52 100,0 
   

Idade 
  

Até 20 anos - 0 
   

De 21 a 30 anos 50 96,2 
   

De 31 a 40 anos 02 3,8 
   

Acima de 40 anos - 0 
   

Total 52 100,0 
   

Período 
  

Oitavo 26 50 
   

Nono 26 50 
   

Total 52 100,0 
    

 

A Figura 1 mostra que 46% dos estudantes se encontram 

parcialmente satisfeitos em participar dos estágios 

supervisionados; 40% se mostram totalmente satisfeitos; 6% 

acham indiferente; 4% estão insatisfeitos em parte e 4% 

totalmente insatisfeitos em participar com os estágios 

supervisionados. 
 

Então, verifica-se que a grande maioria dos estudantes 

se mostrou parcialmente ou totalmente satisfeitos em participar 

dos estágios supervisionados (Figura 1). Esse resultado é 

importante no sentido de que, como as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais determinam que uma grande carga 

horária seja destinada aos estágios, é salutar que os 
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estudantes tenham satisfação em participar desse componente 

curricular. 
 

O campo de atuação profissional para o cirurgião-

dentista, formado no âmbito das Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Odontologia, tem como esfera 

principal a capacitação dos profissionais para o enfrentamento 

dos problemas do processo saúde/doença da população. 

Busca, primordialmente, deslocar o eixo da formação centrada 

na assistência individual, restrita à clínica privada, para um 

processo de formação mais contextualizado, que priorize as 

dimensões sociais, econômicas e culturais da população 

(MORITA et al., 2013). 

Figura 1: Percentual de alunos que responderam sobre a 
satisfação em participar dos estágios supervisionados.  
 

4%
 4%             Não concordo totalmente 

6% 
 Não concordo parcialmente 

 
 Indiferente 

40%  
 Concordo parcialmente 

 
 Concordo totalmente 

46% 
 
 
 
 

 

Na figura 2 percebe-se que a maioria dos entrevistados 

(81%) concorda totalmente que o estágio supervisionado 

obrigatório é importante para a formação dos estudantes de 

Odontologia e que apenas 2% acham indiferente e 2% não 

concordam parcialmente. 
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Em relação à importância do estágio supervisionado 

(Figura 2), os estudantes relataram, em sua grande maioria, 

que o estágio tem muita importância no processo de formação 

acadêmica, certificando que o estágio supervisionado é de valor 

inestimável no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Esse resultado foi similar ao encontrado por Toassi, Davoglio e 

Lemos (2012), que mostrou, segundo anotações dos 

estudantes do curso de Odontologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, que o estágio supervisionado é de 

grande valor na capacitação do estudante para o mercado de 

trabalho, proporcionando um bom preparo para o SUS. Leme, 

Pereira e Meneghim (2015) e Santos et al. (2013), obtiveram 

conclusão semelhante no seu estudo. 

 

Figura 2: Percentual de alunos que responderam sobre a 
importância dos estágios supervisionados na formação do 
estudante.  
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A formação de um profissional para o mercado de 

trabalho não pode ser marcada apenas pela teoria, é preciso 

que o discente conheça seu espaço de atuação e é no estágio 
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supervisionado que ele encontra a oportunidade de expandir 

conhecimentos, associando a teoria à prática (EVANGELISTA; 

IVO, 2014). 
 

Na figura 3 observa-se que 31% dos estudantes 

concordam parcialmente que há importância na vivência dos 

estágios iniciais; 25% concordam totalmente; 21% não acham 

importante em parte; 19% discordam totalmente dessa 

importância e 4% são indiferentes. Embora a maior parte dos 

estudantes estivesse totalmente ou parcialmente satisfeitos em 

participar dos estágios iniciais do curso, ainda houve uma 

grande parcela de alunos (44%) que não se mostrou 

interessada nesses estágios. Acredita-se que o aluno, no 

ímpeto de querer já intervir clinicamente, pode se sentir menos 

atraído para participar de atividades voltadas à saúde coletiva. 

Porém, é de grande valia o conhecimento e as boas práticas de 

ações sociais, educativas e preventivas, para que os futuros 

profissionais possam enfrentar os problemas do processo 

saúde/doença da população. Em um estudo realizado por 

Badan, Marcelo e Rocha (2010), foi verificado que 52,2% dos 

profissionais exercia a saúde coletiva no seu cotidiano e que 

47,8% dos pesquisados não praticavam atividades nessa área, 

o que mostra que os estágios iniciais voltados para a saúde 

coletiva devem ser mais intensificados, para que os 

profissionais sejam estimulados, cada vez mais, para as ações 

preventivas e não apenas interventivas. 
 
Continua indispensável a competência do profissional no 

domínio de aspectos biológicos e clínicos, entretanto é cada 

vez mais necessário o desenvolvimento de competências 

quanto às dimensões ética, política, econômica, cultural e 

social do seu trabalho, com foco na promoção da saúde em 

seu sentido integral (GARBIN et al., 2006; MENDES et al., 

2006; MOYSÉS, 2004). 
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Figura 3: Percentual de alunos que responderam sobre a 
importância da vivência nos estágios iniciais. 
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Bruder et al., (2017) realizaram um estudo com o objetivo 

de relatar a vivência nos estágios supervisionados em Saúde 

Coletiva por acadêmicos de Odontologia. As turmas eram 

divididas em grupos na Unidade Básica de Saúde e as 

atividades educativas, realizadas com as crianças, jovens e 

adultos, eram desenvolvidas pelos alunos com a supervisão de 

docentes. Os autores concluíram que a integração ensino-

serviço-comunidade beneficia a comunidade local, fortalece o 

serviço e melhora a formação dos acadêmicos. Desperta 

também a consciência para promoção da saúde e prevenção 

das doenças, necessária para a melhoria na qualidade de vida 

da população. 
 

Um estudo qualitativo para discutir a formação 

odontológica a partir dos Estágios Supervisionados em Saúde 

Coletiva 1 e 2, da Universidade Federal Fluminense foi 

realizado por Gouveia e Cassoti (2019). A pesquisa envolveu 

07 professores que orientavam estagiários em unidades do 
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sistema público de saúde. Os professores destacaram que a 

realização do estágio na rede pública é um diferencial; que 

representa uma reflexão sobre o papel do dentista frente às 

condições de vida da população; e que fatores como violência 

e desfinanciamento do Sistema são limitantes. Concluiu-se 
 

que a instituição de cenários de prática no sistema público de 

saúde contribui para a compreensão da dimensão ética do 

trabalho em saúde. 
 

Na figura 4 verifica-se que 77% dos estudantes 

concordam totalmente com a importância da vivência nos 

estágios finais; 19% concordam parcialmente; e 4% acham 

indiferente esta vivência para a sua formação acadêmica. 

 

Figura 4: Percentual de alunos que responderam sobre a 
importância da vivência nos estágios finais.  
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Os estágios supervisionados finais foram considerados 

totalmente importantes pela maioria dos estudantes (Figura 4). 

Isso, provavelmente, ocorreu pelo fato do aluno agir 

diretamente no problema, dando a ele autonomia para resolver 

as necessidades do paciente e despertando um sentimento de 

importância pela resolução das carências de saúde da 

população. Mas, por outro lado, esse dado mostra uma 

fragilidade na efetiva implantação das DCN do curso, 

evidenciada pelo nítido interesse dos estudantes pela área da 

profissão mais técnica. 
 

Verifica-se que os estágios supervisionados finais 

aprimoram no aluno competências e habilidades, com relação 
 

à tomada de decisão e atenção à saúde, que são de grande 

importância para a formação do cirurgião-dentista, conforme 

preconiza as DCN. Porém, deve-se ressaltar que apenas 

intervenções clínicas não vão resolver o problema da 

população como um todo, e sim atividades voltadas também 

para a saúde coletiva. Isso é claramente discutido no estudo de 

Warmling et al. (2011), uma vez que é relatado que o propósito 

dos estágios curriculares é de preparar os estudantes para 

atuarem no SUS, através de experiências de educação do 

trabalho. Logo, a competência do profissional no domínio de 

aspectos biológicos e clínicos é indiscutível, bem como a 

importância dos estágios clínicos para que os alunos 

desenvolvam essa competência. Entretanto, a formação do 

cirurgião-dentista não deve ser direcionada apenas para o 

aspecto tecnicista, mas, também, para despertar a consciência 

para a promoção da saúde e a prevenção das doenças, com 

intuito de melhoria na qualidade de vida da população.  
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Na figura 5 vê-se que 46% dos estudantes discordam 

parcialmente que a qualidade do atendimento odontológico na 

rede pública de saúde é satisfatória; 33% discordam totalmente; 

e 21% concordam parcialmente com essa afirmação. Esse fato, 

provavelmente, pode ser justificado em razão da insuficiência 

de materiais odontológicos e infraestrutura necessários para a 

execução dos procedimentos clínicos, dificultando, muitas 

vezes, o trabalho do cirurgião-dentista e de seus estagiários. 

Essa conclusão corrobora com os achados de Badan, Marcelo 

e Rocha (2010), que em sua pesquisa tiveram como principal 

problema de dificultadores de saúde coletiva, a falta de recursos 

e materiais adequados para a realização dos atendimentos na 

saúde pública. O problema citado mostra que mais 

investimentos são necessários no setor de saúde do Brasil e, 

especialmente, na área de Odontologia. 

Figura 5: Percentagem de estudantes que responderam 
sobre a qualidade do atendimento na rede pública.  
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Na figura 6 nota-se que 56% dos estudantes têm parcial 

interesse em atuar no serviço público; 23% têm total interesse 

em participar deste serviço; 8% acham indiferente; 7% não têm 
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nenhum interesse em atuar neste setor e 6% têm pouco 

interesse em participar deste serviço. Nota-se que a maior parte 

gostaria de atuar nessa área. Esse fato pode ser interpretado 

como uma possibilidade de estabilidade financeira dos futuros 

profissionais, de aprimoramento das práticas clínicas, bem 

como da oportunidade de contribuir para a melhoria da saúde 

bucal da população. A formação curricular deve preconizar a 

vivência dos alunos nos estágios supervisionados para 

despertar um maior interesse de atuação no sistema público de 

saúde, como orienta as novas DCN (FREITAS; CALVO; 

LACERDA, 2012). 

 

Figura 6: Percentagem de estudantes que responderam 
sobre o interesse no serviço público.  
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Essas mudanças acadêmicas advindas das novas 

Diretrizes Curriculares, especialmente pela determinação de 

uma carga horária para a realização dos estágios 

supervisionados e a formação profissional para o SUS, têm sido 

algo que favorece um novo modo de atuar do estudante, 

possibilitando, na fase inicial do curso, conhecimentos mais 
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direcionados à saúde coletiva, e na fase final, além do 

aprendizado sobre saúde coletiva já obtido, uma experiência na 

prática clínica, tornando a intervenção mais integral. 
 

A conduta correta e o tratamento adequados para o 

paciente são aprendidos durante a graduação e devem ser 

aproveitados de forma que o estudante possa se sentir apto 

para atuar no mercado de trabalho público. Para Badan, 

Marcelo e Rocha (2010), as práticas extramuros possuem 

grande papel nos cursos de graduação da área de saúde, pois 

atitudes e habilidades são desenvolvidas nesse cenário, e isso 

é de grande valor para a formação de um futuro profissional 

mais humanizado. 
 

A vivência nos estágios supervisionados também habilita 

o estudante para o trabalho em equipe. Warmling 
 

(2011) verificou-se que o uso do caderno de campo, nos 

estágios supervisionados, é relevante no processo de análise 

dos resultados, e essa metodologia também serve, de certa 

forma, para aproximar o discente do preceptor, pois há um 

diálogo entre os mesmos sobre os procedimentos realizados, o 

que otimiza a relação entre o aluno e o profissional, tornando o 

estágio mais proveitoso. E nesse sentido enfatiza-se a 

importância do papel do preceptor na formação dos alunos, 

uma vez que eles podem apresentar sentimentos de medo, 

ansiedade e apatia que podem influenciar no seu desempenho 

durante o estágio supervisionado. Assim, a instituição de ensino 

deve buscar oferecer profissionais capazes de orientar os 

alunos quanto à atividade prática baseada no conheci-mento 

teórico, como também ser norteadora na formação de 

profissionais éticos, competentes e seguros, já que os mesmos 

podem influenciar na integração do aluno ao serviço da unidade 

(EVANGELISTA; IVO, 2014). 
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CONCLUSÕES 

 

Os estudantes de Odontologia têm satisfação em 

participar dos estágios supervisionados e percebem a 

importância desse componente curricular na sua formação 

acadêmica. A vivência nos estágios finais do curso, 

considerados mais técnicos, é mais significativa que nos 

estágios iniciais que são direcionados para a saúde coletiva 

segundo a percepção dos estudantes. Os discentes 

consideram que a qualidade no serviço público não é 

satisfatória; mas, apesar dessa constatação, têm interesse de 

atuar nesse mercado de trabalho. 
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RESUMO: Cardiopatias Congênitas são anormalidades 
estruturais que atingem o coração e os grandes vasos. Essas 
patologias, quando críticas, possuem alta morbimortalidade, 
podendo levar a óbito nos primeiros 28 dias de vida. Este 
trabalho visa descrever o processo de educação em saúde (ES) 
estabelecido em Serviço Universitário de Referência (SUR) 
para atuar no contexto de fortalecimento da implementação do 
Teste do Coraçãozinho (TC) na rotina de triagem neonatal. A 
abordagem deste estudo se pautou na realização de 
capacitações teórico-práticas, oferecidas a profissionais e 
discentes da área da saúde, levando em consideração os 
pilares da Educação Continuada e Permanente em Saúde, 
além de expandir e fomentar os conhecimentos da população 
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acerca do TC. As capacitações realizadas conseguiram abarcar 
cerca de 1.100 pessoas entre discentes e profissionais da área 
da saúde, bem como cerca de 850 pessoas do público em geral. 
Mais de 350 neonatos foram submetidos ao TC nesse período, 
contribuindo tanto para o processo de ES, quanto para o 
estabelecimento de bases para a implantação da linha de 
cuidado à criança cardiopata. A metodologia aplicada para 
realização das capacitações se mostrou eficaz no que tange ao 
processo de ensino-aprendizagem, logrando êxito em contribuir 
com o estabelecimento de protocolos específicos e qualificação 
dos profissionais e discentes abordados nas instituições 
visitadas. 
Palavras-chave:Oximetria de Pulso. Educação em Saúde. 
Cardiopatias Congênitas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Cardiopatias Congênitas (CC) são as anomalias de 

maior prevalência ao nascimento, sendo representadas por 

uma parcela de até 40% desse grupo (SILVA et al., 2018). 

Representam um grupo heterogêneo de lesões com 

repercussões hemodinâmicas graves e variadas, necessitando 

de reconhecimento precoce devido a sua implicação 

prognóstica, rápida deterioração clínica e consequente 

mortalidade (SILVA et al., 2018). Com maior frequência 

expressam-se poucos dias após o nascimento, tendo alta 

mortalidade no primeiro ano de vida (CATARINO et al., 2017), 

representando a 3º causa de óbito no período neonatal e o 

grupo de maior mortalidade na faixa etária pediátrica no grupo 

das malformações congênitas de modo geral.  

No Brasil, apesar da importante representação da CC na 

infância em várias regiões do país, ainda são encontradas 



PERFIL DAS AÇÕES REALIZADAS EM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE 

REFERÊNCIA BUSCANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO 

A NÍVEL REGIONAL: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E SEUS IMPACTOS 

572 
 

grandes dificuldades para realizar seu diagnóstico e tratamento. 

Tal fato pode ser explicado por vários fatores, como: carência 

de profissionais especializados; dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde; defeitos que passam despercebidos durante 

o exame físico; idade da população analisada e não inclusão de 

defeitos cardíacos menores, levando à falsa interpretação de 

baixa incidência (SILVA et al., 2018).  

A classificação das CC é de acordo com a sua gravidade 

e com as possíveis alterações e repercussões na vida dos 

pacientes, sendo dividida em três diferentes grupos: leves, 

moderadas, graves (PEDRA et al., 2019) 

As CC graves estão relacionadas ao aumento das 

perdas fetais, estando presentes em até 85% das mortes em 

achados de necrópsia em natimortos, recém-nascidos e 

lactentes, sendo a principal causa de parada cardíaca até os 24 

anos de idade (LOPES et al., 2018).  

Além dessa classificação, houve a introdução do 

conceito de CC críticas (CCC), denominadas canal 

dependentes, que podem levar ao óbito de forma precoce, 

ainda nos primeiros 28 dias de vida. São definidas como a 

necessidade de intervenção cirúrgica no primeiro ano de vida e 

representam 25% dos neonatos com CC. Como propulsor da 

manifestação clínica, têm o fechamento ou a restrição do canal 

arterial, a exemplo da síndrome de hipoplasia ventricular 

esquerda (SHVE) e da transposição das grandes artérias 

(TGA). O tempo de apresentação dos sintomas varia de acordo 

com a lesão e com dependência do ducto arterial (OSTER, 

2019).  

Para atuar no cenário de triagem das CCC, o Teste do 

Coraçãozinho (TC) ou oximetria de pulso é um exame simples, 



PERFIL DAS AÇÕES REALIZADAS EM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE 

REFERÊNCIA BUSCANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO 

A NÍVEL REGIONAL: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E SEUS IMPACTOS 

573 
 

indolor, com sensibilidade de mais de 75% e de especificidade 

de 99,6%, realizado por meio da aferição da saturação de 

oxigênio (SpO2). O resultado expressa a quantidade de 

hemoglobina disponível para transporte gasoso (AMSBAUGH, 

2015).  

Estima-se que 29,5% dos neonatos portadores de CC 

são diagnosticados com mais de três dias após seu nascimento, 

quando há aparecimento dos sintomas e grande probabilidade 

de descompensação clínica e evolução para o óbito 

(PETERSON, 2014); além disso, diagnósticos tardios, no extra-

hospitalar, resultam em 30% de óbito (OSTER, 2019). Desse 

modo, o rastreamento por oximetria de pulso dos recém-

nascidos assintomáticos é uma oportunidade de reduzir o 

número de CCC não diagnosticadas e reduzir a taxa de 

morbidade e mortalidade dessas doenças, possibilitando uma 

intervenção cirúrgica eficaz e precoce (AMSBAUGH, 2015).  

Com o fortalecimento da oximetria de pulso no âmbito 

internacional, sobretudo com a comprovação da eficácia do 

teste em publicações na revista “Pediatrics” (PFLUGEISENet 

al., 2015), mais países firmaram como objetivo a adoção do 

teste na rotina da triagem neonatal. No Brasil, isso se tornou 

público através da Portaria do Ministério da Saúde SCTIE/MS 

nº 20, de 10 de junho de 2014: incorporação do TC de modo 

universal no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014).  

Nesse sentido, levando-se em consideração o contexto 

da inserção do TC em Serviço Universitário de Referência 

(SUR), é importante ressaltar que em 2011, a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) publicou orientação sobre o TC, 

como executá-lo e sua importância na triagem neonatal 

(BRASIL, 2011). Em 2012.2, houve ingresso de cardiopediatra 
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como docente em Universidade Federal (UF), cuja atuação nos 

cenários de prática ocorria em SUR.   

Com isso, em 2013 foi realizada a primeira capacitação 

teórico-prática sobre o TC, em SUR, com o objetivo de capacitar 

os pediatras do alojamento conjunto (AC) da Maternidade 

Escola (ME) para a realização do TC, com participação de 

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do setor. Nos 

anos seguintes, ocorreram mais avanços da ação, a exemplo 

de 2015, em que a iniciativa em UF recebeu uma doação de um 

oxímetro de pulso, o que potencializou a autonomia para 

realização das intervenções, com capacitações paraos 

profissionais de todas as unidades onde havia assistência ao 

neonato na ME; além de capacitações para os estudantes da 

área da saúde da UF e campanha de educação em saúde (ES), 

de modo a levar o TC para conhecimento da população em 

geral. Como resultado, a ME conseguiu se equipar com 

oxímetros de pulso para as enfermarias; montou uma sala 

específica para a realização do TC em seu maior AC; elaborou 

um carimbo para registro do TC nas cadernetas da criança; e 

passou a ser centro de referência nas atividades práticas de 

capacitação para a realização do TC.   

A partir desses avanços, no ano de 2016, a docente 

cardiopediatra oficializou as capacitações para o TC como 

projeto de extensão universitária. Então, desse ano até 2019, 

oprojeto expandiu e iniciou as capacitações para os estudantes 

de Medicina e Enfermagem da UFe para a residência 

multiprofissional do SUR,bem como aosprofissionais da área da 

saúde (PAS) das maternidades públicas da região, além de 

instituições privadas prestadoras de serviço ao recém-nascido. 

Para ampliar o alcance das capacitações para fora da região, 
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iniciou-se o processo de interiorização do projeto e a 

elaboração da plataforma AVASUS, visando levar as 

capacitações como educação à distância, tanto para estudantes 

e PAS, como para o público em geral. 

Nesse contexto, tendo em vista a publicação da portaria 

do Ministério da Saúde (MS) sem a devida orientação aos 

serviços de saúde como deveria se proceder para conseguir 

implementar o TC na prática, além da carência de dados 

publicados na literatura acerca dos passos para se conseguir a 

implementação do TC na assistência à criança, o estudo em 

questão objetiva: descrever as ações realizadas em ES para 

estudantes e PAS em SUR, visando capacitá-los para a 

realização do TC; conscientizar sobre a importância do TC para 

a população. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser retrospectivo, 

descritivo e qualitativo,abordando primordialmente o perfil das 

ações realizadas em ES para estudantes e PAS em SUR, 

visando capacitá-los para a realização do TC, bem como gerar 

conscientização da população sobre a importância da 

aplicabilidade do TC. 

O projeto foi submetido ao Comitê de ética e Pesquisa 

(CAEE: 20654319.6.0000.5292)visando deferimento para a 

coleta dos dados das ações. Os estudantes, profissionais e pais 

envolvidos foram submetidos à aprovação da participação por 

meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 
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As capacitações teórico-práticas, conduzidas em SUR, 

ocorreram no período de 2013 a 2019, sendo voltadas, 

principalmente, aos PAS que prestavam assistência ao neonato 

nos serviços públicos e privados da Unidade Regional de Saúde 

(URSAP) de estado do Nordeste brasileiro. Além disso, também 

primou-se pela capacitação de discentes da área da saúde, 

visando a inserção sistemática dos conhecimentos inerentes ao 

TC na grade curricular dos cursos da área da saúde. 

Buscou-se, por fim, associar às capacitações a 

campanha de ES para o público em geral: a exemplo das 

puérperas que também participaram das práticas com 

preenchimento de formulário de coleta de dados, recepção de 

folder informativo e avaliação da intervenção. 

As instituições de saúde nas quais se pretendia realizar 

as capacitações eram convidadas (por meio de carta-convite 

elaborada para este fim) e, a partir do momento em que se dava 

o aceite, abriam-se as inscrições para os PAS. As inscrições 

para participação nas capacitações eram relizadas sob a forma 

de formulário eletrônico, com disponibilização de material de 

estudo prévio ao treinamento, organizado para turno de quatro 

horas, com cerca de 04 a 10 instrutores e 20 a 50 candidatos 

por turno.  

As capacitações das maternidades públicas implicavam 

também o acompanhamento longitudinal da curva de 

aprendizado dos profissionais, ocorrendo 03 visitas em cada 

serviço - a primeira no dia da capacitação, a segunda 03 meses 

depois e a terceira 06 meses após a primeira capacitação. Nas 

demais instituições, era realizado somente um encontro. Além 

disso, nas instituições privadas, devido ao perfil da instituição, 

substituiu-se, a atividade prática com neonatos por simulação 
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prática com bonecos, ficando a instituição responsável por 

avaliar seus profissionais na prática diária. Nesse caso, o tempo 

de realização da capacitação passou a se limitar em duas 

horas. 

 A atividade de 04 horas por turno ocorria em três 

momentos: teórico; teórico-prático (simulação nos manequins) 

e prático (na enfermaria). Na atividade teórica era realizada 

uma avaliação inicial dos participantes, por meio de formulário 

de coleta de dados, acerca do TC, previamente à intervenção 

dentro de 15 minutos. Logo após, executava-se a exposição 

dialogada com recurso de mídia audiovisual; bem como 

esclarecimento de dúvidas, seguido de demonstração prática 

em manequins neonatais quanto ao uso do oxímetro. Ao 

término, distribuíam-se folders educativos sobre o TC. 

As práticas ocorriam no AC da ME, na qual os 

capacitandos se dividiam em duplas entre os instrutores da 

equipe. As puérperas hospitalizadas eram convidadas pelos 

capacitandos e instrutores para a realização do TC em seus 

filhos e recebem esclarecimentos sobre o teste. Quando há o 

aceite do convite à participação da pesquisa, o TCLE é lido e 

assinado também pelas mães - nesse documento, as mães 

autorizam a coleta e o uso dos dados para colaborar com o 

projeto de pesquisa.  

Nesse momento, também eram aplicados formulários de 

coleta de dados com as mães; dessa maneira, tornou-se 

possível identificar e correlacionar fatores de risco com a 

ocorrência das principais CCC detectadas pelo TC e 

intercorrências gestacionais ou pós-parto e/ou condições de 

saúde da mãe e fatores socioeconômicos no cenário dessas 

maternidades. Aplicava-se, então, o TC nos neonatos 
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voluntários da maternidade em capacitação, incentivando os 

PAS ou estudantes a realizar o procedimento, sob supervisão 

dos instrutores qualificados. 

Ao final da atividade, os capacitandos respondiam um 

pós-teste, um formulário de mesma conformação do pré-teste, 

avaliando-se os conhecimentos após a intervenção, bem como 

se houve a consolidação teórico-prática com as atividades 

práticas e discussões realizadas.  

Após a capacitação, eram fornecidos, via e-mail dos 

participantes, materiais para complementação do conteúdo 

teórico, bem como certificado e fluxograma com orientações 

sobre a realização do procedimento, além de um formulário de 

avaliação qualitativa da intervenção realizada, utilizado pela 

equipe para otimizar o modelo de capacitação aplicado. 

Somado a isso, um modelo de banner com fluxograma sobre o 

TC era disponibilizado por meio de arquivo digital para as 

maternidades, visando deixá-lo em local onde o teste será 

realizado, para facilitar a adaptação e o manuseio pelos 

profissionais da saúde; bem como um selo digital fora elaborado 

e disponibilizado para essas maternidades, certificando que os 

profissionais da mesma foram capacitados para realização do 

TC pela equipe responsável pelo projeto (Imagem  1). 

Nas maternidades públicas, nas quais são realizados 03 

encontros, realizava-se a aplicação dos formulários a cada 

intervenção, para analisar a efetividade da capacitação 

realizada e observar se houve mudança na curva de 

aprendizado dos profissionais, com discussão sobre o protocolo 

empregado na maternidade e oficina de dúvidas. Ademais, 

existia também a avaliação objetiva da instituição de saúde 

vinculada ao projeto, com formulário de coleta de dados acerca 
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das condições de realização do TC no centro, a exemplo de 

sala específica para sua realização, de protocolo e de 

atividades de ES que estimulem a padronização da aplicação 

do teste. 

É importante destacar que esse modelo de capacitação 

tem limitações e pode sofrer variações de acordo com as 

necessidades da instituição, de modo que, em algumas vezes, 

disponibilizava-se uma versão reduzida da capacitação, com 

seleção do conteúdo teórico que seria exposto, como quando a 

instituição oferecia tempo limitado para realização da 

intervenção ou quando a capacitação era realizada para 

acadêmicos em horário de aula ou ainda, como já citado, 

quando não se podia realizar a parte prática por alguma 

questão logística ou burocrática. Assim, buscou-se ampliar o 

campo de atuação e o público-alvo desta proposta, de modo 

que os conhecimentos relativos ao TC fossem amplamente 

difundidos e se consiga auxiliar no processo de implementação 

do TC na rotina neonatal, com a oferta de informações sobre o 

método a variados públicos (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Resumo das diferentes abordagens desenvolvidas 

pela equipe, relacionadas aos seus respectivos públicos-alvo.  
Abordagem Público Alvo Locais 

Capacitações nas 

maternidades públicas 

Médicos e enfermeiros 

dos serviços 

Maternidades da unidade 

regional de saúde 

Capacitações nas 

maternidades privadas 

Médicos e enfermeiros 

dos serviços 
Maternidades locais 

Capacitações nos cursos 

de graduação 

Alunos dos cursos de 

medicina e enfermagem 
Maternidade Escola 

Ações educativas na ES 
Gestantes e usuárias dos 

serviços de saúde 

Ambiente acadêmico, 

maternidades, shoppings 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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Imagem 1. Resumo das diferentes abordagens desenvolvidas 

pela equipe, relacionadas aos seus respectivos públicos-alvo.  

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apartir da portaria nº 20/2014 que instituiu a 

obrigatoriedade da realização do TC (BRASIL, 2014), as 

instituições têm buscado maneiras de implementá-lo em seus 

serviços. Dessa maneira, desde esse ano, ganhou força a 

iniciativa de diversos PAS representantes da linha de cuidado 

da criança cardiopata, dando-se início ao processo de busca 

pela implementação do TC em SUR em estado do Nordeste 

brasileiro. 

Tomou-se como princípio para esse processo que, a 

despeito da carência de infraestrutura, faz-se necessário reunir 

recursos humanos capacitados para a execução da oximetria 
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de pulso. Afinal, enquanto determinação do MS, sua realização 

deve ser rotina na triagem neonatal, havendo, portanto, a 

necessidade de se iniciar essa prática assim que os recursos 

materiais estejam disponíveis. Assim, em 2015 foi possível a 

compra de um oxímetro para o projeto de extensão 

universitária, o que modificou sobremaneira a forma de atuação 

dos defensores dessa iniciativa, ganhando cada vez mais 

autonomia para realização das intervenções. 

Nesse cenário, engajaram-se, no ano de 2016, discentes 

interessados em atuar no projeto, iniciando a inserção do TC na 

graduação. Houve incentivo à atuação multiprofissional por 

meio da inclusão de estudantes e colaboradores dos cursos de 

Medicina e Enfermagem, os quais se tornaram também alvo do 

projeto, no tocante à realização de capacitações, pois se 

tornariam PAS já previamente qualificados para realizar o TC 

nos serviços em que iriam se inserir. 

Com isso, pode-se explicitar o caráter de educação 

permanente que o projeto adquiriu, ao ser inserido na 

graduação bem como ter sido incorporado, em 2017, à 

residência multiprofissional de SUR, na qual os residentes se 

capacitaram e se tornaram instrutores. Desse modo, as 

intervenções passaram a ser incorporadas como atividade 

obrigatória nesse âmbito, de maneira a abrir portas para a 

atuação desses profissionais nos mais variados setores da 

assistência em saúde no estado. 

À medida que o processo se consolidava na rotina 

neonatal de SUR, a metodologia aplicada nas capacitações foi 

aperfeiçoada, os formulários de coleta de dados ajustados e o 

projeto inserido na pesquisa via Plataforma Brasil, com atuação 
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de maneira formal nos pilares universitários de ensino-

pesquisa-extensão. 

As capacitações realizadas no período de 2016 a 2017 

envolveram discentes, majoritariamente estudantes do curso de 

Medicina, além de PAS. Foram realizadas 20 capacitações em 

06 maternidades do estado, sendo 04 públicas e 02 privadas, 

com um público total de 344 pessoas capacitadas: 240 PAS e 

104 estudantes (Tabela 01). 

No ano de 2018, o processo educacional foi embasado 

na realização de capacitações, em sua maioria, com estudantes 

do curso de técnico de enfermagem (TE) de Escola de Saúde 

(ES/UF) vinculada ao SUR e com as graduações de Medicina e 

Enfermagem. Nesse período, foram capacitadas 142 pessoas: 

61 PAS, 34 estudantes de Enfermagem, 20 do curso TE da 

ES/UF e 27 estudantes de Medicina (Tabela 01).  

Em janeiro de 2019, houve intensificação das ações, de 

modo a abarcar 10 instituições de saúde do estado, sendo 07 

maternidades públicas e 03 privadas. Comparativamente, 

houve aumento do número de participantes entre o segundo 

semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019 na ordem de 

105 pessoas, equivalente ao aumento de 75% entre o período. 

De janeiro a julho do presente ano, realizaram-se capacitações 

nas maternidades privadas e públicas, com 34 e 63 

profissionais capacitados, respectivamente; para o TE, com 

turma de 10 estudantes; para acadêmicos de enfermagem, com 

35 participantes; e para estudantes de medicina da UF e 

universidades privadas, contabilizando aproximadamente 105 

participantes. 

No segundo semestre de 2019, 375 pessoas foram 

capacitadas, tanto discentes quanto PAS. Iniciou-se a 
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introdução das capacitações no curso de TE de Universidade 

Privada (UP), com ação organizada em três dias, onde foi 

atingido um público de 209 estudantes, 08 professores 

enfermeiros, além de 24 PAS. Além dessas, alcançou-se a 

inserção do projeto na disciplina de Atenção à Saúde da Mulher, 

no terceiro período do curso médico, contando com a 

participação de 38 alunos. Tal capacitação com os discentes 

dessa disciplina é de grande relevância para a disseminação do 

TC, visto que esses alunos possuem vinculação com gestantes 

de Unidades Básicas de Saúde (UBS), de modo a fortalecer o 

conhecimento sobre o TC e sua importância para o conjunto 

materno-fetal, incluindo a família do bebê.  

Ainda no segundo período de 2019, foram realizadas 

capacitações em maternidades públicas e privadas, com 

público total de 96 PAS (Tabela 01). Entre os participantes das 

maternidades públicas, 37 foram da iniciativa de interiorização 

do processo educacional acerca do TC. 

 

Tabela 1. Descrição das capacitações do Teste do 

Coraçãozinho para profissionais e estudantes da área da saúde 

no período de março de 2016 a outubro de 2019. 

Variáveis n % 

     Instituições 09 100 

Março/2016 a Dezembro/2017   

    Profissionais da área de saúde 240 21 

    Estudantes da área de saúde 104 10 

    Subtotal 344 31 

Março/2018 a Dezembro/2018   

    Profissionais da área de saúde 61 6 

    Estudantes da área de saúde 81 7 
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    Subtotal 142 13 

Março/2019 a Outubro/2019   

    Profissionais da área de saúde 224 20 

    Estudantes da área de saúde 397 36 

    Subtotal 621 56 

TOTAL 1.107 100 

CATEGORIZAÇÃO POR PROFISSIONAIS 525 47,5 

CATEGORIZAÇÃO POR ESTUDANTES 582 52,5 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Na avaliação comparativa dos formulários pré e pós-

processo de ES, relativamente ao número de acertos, houve 

progressão substancial no pós-teste. A média do conhecimento 

contabilizando todas as questões foi de 61,4% previamente ao 

treinamento, evoluindo para 87,6% no pós-treinamento, 

correspondendo a resultados demonstrados em outros estudos, 

também pioneiros em se tratando de processo educacional para 

implementação do TC, a exemplo do avanço da média de 71% 

para 92,5% no Texas (GUILLORY et al., 2017) e de 76% para 

92% em Nova Iorque (GARG; ARORA; HAND, 2016).  

No período de 2016 a 2019, as capacitações abrangeram 

1.107 participantes, sendo 582 estudantes e 525 PAS. Desde 

2017, cerca de 87 instrutores passaram pelo projeto com 

permanência média de 6 meses. Em 2019, 20 alunos de 

Medicina atuam enquanto monitores do projeto, no auxílio às 

capacitações. Durante o período, os alunos puderam praticar 

diferentes atividades, como: planejamento de aula; trabalho em 

equipe; comunicação em público, com os serviços, com os 

pacientes e famílias; execução do exame de triagem; 

planejamento de eventos; produção de trabalhos científicos, 
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apresentações em congressos, projetos de iniciação científica 

e monografias. 

Somado a isso, no que tange às ações de extensão, o 

conhecimento da população em geral acerca do TC é de grande 

valia para estabelecê-lo no cenário de saúde atual. Dessa 

maneira, foram realizados dois eventos de suma importância 

para o público em geral: Semana de Ciência, Tecnologia e 

Cultura (Cientec - 2018) e Dia D da Cardiopatia Congênita 

(DDCC - 2019).  

A respeito da Cientec, foi realizada uma breve pesquisa 

com cerca de 50 visitantes no dia do evento: 98% julgaram 

extremamente relevante a existência desse teste nas 

maternidades; 87,5% consideraram a implementação como 

extremamente positiva; e 100% dos participantes concordaram 

que a aplicação do TC nas maternidades implica a redução de 

gastos públicos relacionados a tratamentos e intervenções 

cirúrgicas tardias.  

Já o DDCC aconteceu em um grande shopping 

metropolitano, com participação estimada de 800 pessoas no 

local, sendo dividido em dois momentos: ES e coleta de dados 

no tocante ao conhecimento da população sobre o TC e as CC. 

A ES ocorreu por meio de demonstração prática com bonecos 

e oxímetro e entrega de folder para a população.  

Quanto à coleta de dados, das 800 pessoas no local, 

apenas 125 pessoas responderam ao formulário, contendo 

perguntas sobre o TC e as CC (Figura 2). Algumas das 

perguntas se tratavam da ciência sobre o que é CC e TC: 

somente 44/125 (35,2%) e 60/125 (48,0%) pessoas afirmaram 

que sabiam o que era CC e TC, respectivamente. Desses 

participantes, apenas 12/125 (9,6%) sabiam o que era CC 
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crítica. Apesar das CC com maior gravidade serem a principal 

causa de mortalidade perinatal e infantil (KUMAR, 2017), 

observou-se, que a maior parte dos entrevistados desconhece 

sobre o tema. Constatou-se também que, embora a triagem por 

TC esteja em vigor, como obrigatoriedade e direito de todo 

recém-nascido desde a Portaria n° 20 de 2014, uma parcela 

considerável desconhece informações simples sobre exame. 

 

Figura 2. Respostas do público referente ao formulário de 

coleta de dados no Dia D da Cardiopatia Congênita, realizado 

em 2019. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

Das 125 pessoas entrevistadas, 11 eram da área da 

saúde com predominância no curso de enfermagem. Entre 

esses profissionais, 8/11 (72,7%) e 7/11 (63,6%) afirmaram que 

sabiam o que era CC e o que era o TC, respectivamente. Além 

disso, perguntou-se sobre quem deveria realizar o TC nas 

maternidades, 67/125 (53,6%) e 27/125 (21,6%) pessoas 

falaram que o exame deveria ser feito pelo médico e pelo 
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enfermeiro, respectivamente. Tais dados apontam para o fato 

de que grande parte da literatura na área da oximetria de pulso 

centraliza-se na profissão médica, enquanto existe um número 

pequeno de publicações dirigidas ao público de enfermagem, e 

isso pode ser visto como um fator que contribui para as lacunas 

de conhecimento que existem, assim como para o pensamento 

descentralizado para esses profissionais (AMSBAUGH, 2015). 

No tocante à obrigatoriedade do TC nas maternidades 

antes do neonato receber alta, 93/125 (74,4%) pessoas 

afirmaram que era obrigatória a sua realização.  

Diante destes dados, observa-se ainda o 

desconhecimento preponderante sobre as nuances que 

circundam o TC, como sua funcionalidade no âmbito das CC e 

sua realização devida por profissionais capacitados, podendo 

ser visto como reflexo da parca divulgação sobre o cenário das 

CC e por um ambiente que não estimula o aprimoramento de 

habilidades teórico-práticas pelos PAS para também orientar a 

sociedade acerca do tema. 

 

CONCLUSÕES 

 

O processo educacional aos PAS e aos discentes 

possibilitou maximização do conhecimento e da segurança de 

suas competências no tocante ao procedimento, por meio das 

capacitações e dos produtos educativos gerados a fim de 

aprimorar aptidões para a aplicação do TC, bem como fomentar 

a atualização técnico-científica acerca desse teste. Por isso, é 

de grande importância que este trabalho de ES possa se manter 

e abranger a maior quantidade de instituições e de PAS. Um 

profissional capacitado para a realização do TC pode replicar, 
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na sua unidade de trabalho, o conhecimento adquirido, 

perpetuando o processo de ES em sua unidade.  

Relativamente aos estudantes envolvidos no projeto, os 

ganhos adquiridos perpassam a experiência acadêmica por 

meio do estímulo a valores éticos no contato com docentes, 

demais alunos e população; além do desenvolvimento de 

habilidades de liderança e comunicação, de autogestão, 

administrativas e de resolutividade na organização e execução 

de capacitações; conferido maturidade aos estudantes 

organizadores e aos instrutores envolvidos, inclusive para 

inserção no mundo acadêmico, com o aprendizado na leitura de 

artigos e realização de apresentações.  

No tocante ao público em geral, apesar de ser um teste 

obrigatório e de extrema importância, ainda é pouco conhecido. 

Nesse sentido, o processo educacional se faz imprescindível 

para fomentar o exercício da cidadania e a luta em prol da 

implementação e da realização do TC, no intuito de detectar as 

CC críticas e aderir ao tratamento de forma precoce. 
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RESUMO:  
Introdução:Há milênios as plantas medicinais são utilizadas 
para o tratamento de doenças e cicatrização de feridas. Tais 
saberes foram passados de geração em geração de maneira 
empírica, assim sendo utilizados até os dias atuais. 
Objetivo:Analisar os artigos científicos publicados no período 
de 2014 a 2018 acerca dautilização de plantas medicinais para 
cicatrização de ferimentos e lesões. Método:Trata-se de um 
levantamento bibliográfico do tipo Revisão Integrativa da 
Literatura (RIL), um método que permite a síntese de múltiplos 
estudos publicados, proporcionando uma construção de 
conhecimentos na enfermagem de uma forma uniforme 
objetivando uma prática clínica de maior qualidade, esse tipo de 
estudo está sendo vastamente utilizado na atualidade como 
estratégia para auxílio científico na prática de enfermagem 
baseada em evidências.Resultados: Observa-se que as 
referidas plantas citadas no decorrer deste estudo tiveram o 
correspondente a 86% de sua utilização e eficácia positivas, 
comprovando que estas são de grande eficácia para a 
cicatrização de feridas promovendo ações fundamentais para 
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que esse processo ocorra.Conclusão: Dessa forma, apesar 
dos estudos existentes, o Brasil precisa avançar ainda mais 
nesta área, necessitandomais pesquisas de comprovação 
clínica para garantir maior segurança e comprovada eficácia, 
contribuindo para que o uso das plantas medicinais e 
fitoterápicos seja uma alternativa terapêutica com menor custo 
e grandes benefícios. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Cicatrização. Ferimentos 
e lesões.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Há milênios as plantas medicinais são utilizadas para o 

tratamento de doenças e seus extratos para cicatrização de 

feridas. De maneira popular e empírica os diversos saberes 

sobre as propriedades de algumas plantas utilizadas com essa 

finalidade foram passados de geração em geração, o que 

explica o fato de serem tão utilizados até hoje (HEISLERet al, 

2015; FREIRE et al, 2018). 

 Dessa forma, observa-se queo emprego de plantas no 

tratamento de feridas de forma medicamentosa é uma prática 

que está historicamente interligada ao saber comum, pois os 

homens desde a antiguidade já faziam uso das suas 

experiências fundamentando-as na observação (LEMOS., et al 

2015). Assim, percebe-se que os fitoterápicos podem ser um 

grande aliado no processo de tratamento de ferimentos, por 

causa de sua ação anti-inflamatória e cicatrizante (CARDOSO; 

LOPES E BARBOSA, 2018). 

Nesse contexto, desde a Declaração de Alma- Ata, em 

1978, foi verificado que 80% da população mundial emprega as 

plantas ou preparações delas provenientes no cuidado à saúde, 

por isso a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem 
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estimulado e valorizado sua utilização. Porém, apenas no ano 

de 2006, foi implementada a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de 

Saúde (SUS) para a sua utilização segura,  inserindo estas por 

meio da fitoterapia, da homeopatia e da medicina antroposófica 

(BRASIL, 2006). 

Sabe-seque qualquer tipo de ferida traz, de alguma 

forma, comprometimento na qualidade de vida do portador, 

como alterações físicas, psicológicas e sociais, tornando-se 

assim um problema de saúde pública.  Muitas vezes as pessoas 

que vivem com feridas crônicas estão em situação de 

vulnerabilidade, possuem baixa renda e residem longe da 

cidade e do comércio, dessa forma, para elas as plantas 

medicinais se tornam uma alternativa de fácil aquisição e baixo 

custo, evitando a ausência de tratamento (SOUZA et al, 2019). 

Porém, muitas vezes o conhecimento empírico cai no 

descrédito, não obstante pesquisas realizadas sobre plantas 

medicinais que partem do conhecimento popular vêm 

mostrando que ótimos resultados podem ser obtidos 

(MORESKI et al, 2018). 

          O presente estudo tem como objetivo analisar os artigos 

científicos publicados no período de 2014 a 2018 acerca 

dautilização de plantas medicinais para cicatrização de 

ferimentos e lesões. O interesse pela temática surgiu pela 

observação da realidade vivenciada pelos usuários das 

Unidades de Saúde visitadas durante atividades práticas na 

graduação. 

Nesse sentido a pesquisa foi norteada pela seguinte 

pergunta condutora: Qual a importância e os benefícios da 

utilização de plantas medicinais para o tratamento de feridas?  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um levantamento bibliográfico do tipo 

Revisão Integrativa da Literatura (RIL), um método que permite 

a síntese de múltiplos estudos publicados, proporcionando uma 

construção de conhecimentos na enfermagem de uma forma 

uniforme objetivando uma prática clínica de maior qualidade, 

esse tipo de estudo está sendo vastamente utilizado na 

atualidade como estratégia para auxílio científico na prática de 

enfermagem baseada em evidências (VIEIRA; HOSSNE; 

2015). Fornecendo uma visão geral sobre o tópico estudado, 

evidencia atuais conceitos, métodos e subtemas que estão 

presentes no meio acadêmico e podem passar despercebidos 

quando consultados apenas em um estudo isolado. 

Caracteriza-se também como um estudo descritivo, que possui 

como finalidade observar, descrever e explorar aspectos de 

uma situação, não procurando compreender as variáveis 

existentes na pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Incialmente foi elaborada uma questão norteadora e 

posteriormente, foi realizada uma busca de estudos disponíveis 

em bibliotecas digitais e bases de dados nacionais e 

internacionais como a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Bases 

de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

National Library of Medicine National Institutes of Health 

(PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 

Google Acadêmico,  utilizando-se os Descritores em Ciências 

da Saúde: “Plantas medicinais” “Cicatrização’’, “Ferimentos e 

lesões”; “Plants Medicinal, Wound Healing”, “Wounds and 

Injuries”. Ressaltando-se que em todos os cruzamentos foram 

utilizados o operador booleano AND. 
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Para a busca de artigos, utilizou-se como critérios de 

inclusão: estudos publicados nos últimos cinco anos, com 

recorte temporal de 2014 a 2018; os que estavam disponíveis 

gratuitamente na base de dados; estudos disponíveis na 

íntegra;nos idiomas inglês, português e espanhol e os que se 

adequaram melhor ao tema estudado se encaixando na 

pergunta norteadora da pesquisa. Foram excluídos estudos em 

animais e as pesquisas que não se adequaram aos critérios de 

inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Encontrou-se um total de 59 publicações e após a 

realização das leituras aprofundadas dos resumos foi feita uma 

análise quanto à relevância e os que se adequaram ao objetivo 

do estudo, chegando a uma amostra de 18 publicações 

selecionadas para a realização dessa revisão, conforme 

disposto no Quadro 1. 

 

Quadro 1.Descrição dos estudos selecionados que integraram a 

amostra de acordo com o título do estudo, autor, objetivo e conclusão, 

João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

Título do 
artigo 

Autores Ano 
Objetivo do 

estudo 
Conclusão 

Ação 
cicatrizante de 
plantas 
medicinais: 
um estudo de 
revisão 

Moreski et 
al. 

2018 

Reunir dados 
sobre plantas 
medicinais 
que atuam no 
processo de 
cicatrização 
de feridas 
cutâneas por 
meio de 
revisão 
bibliográfica. 

As plantas citadas foram 
babaçu, arnica, babosa, 
jasmin, trigo, erva de 
santa maria, barbatimão, 
ipê roxo, vinca rósea, 
mastruz. Estas atuaram 
como agentes anti-
inflamatório, cicatrizante, 
antibacteriana, 
antifúngica, estimulando a 
neovascularização e 
proliferação de 
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fibroblastos, favorecendo 
a re-epitelização e 
cicatrização da ferida. 

Importância 
do uso de 
plantas 
medicinais 
nos processos 
de xerose, 
fissuras e 
cicatrização 
na diabetes 
mellitus 

Silva et al. 2015 

Identificar na 
literatura 
existente 
algumas das 
principais 
plantas 
medicinais 
que vem 
sendo 
estudadas 
para 
alternativas 
para o 
tratamento de 
xerose, 
fissuras e 
cicatrização 
de feridas no 
pé diabético. 

Aloe vera, Arnebia root, 
Oleum amygdalae, 
Araticum lappa L., 
possuem efeitos 
analgésicos, cicatrizantes, 
antissépticos, melhoram a 
coagulação sanguínea e 
combatem infecções. 

Plantas 
medicinais no 
processo de 
cicatrização 
de feridas: 
uma revisão 
de literatura 

Piriz et al. 2014 

Identificar 
quais plantas 
medicinais 
vêm sendo 
empregadas 
no processo 
de 
cicatrização 
de feridas ao 
redor do 
mundo, e 
quais estudos 
têm 
identificado 
suas ações. 

Entre as principais plantas 
estão o óleo de canola, 
aloe vera, óleo de girassol, 
óleo de copaíba, 
barbatimão, aroeira como 
substituição à colagenase, 
por meio de emolientes, 
cremes e hidratantes, 
tidos como alternativa 
mais segura e econômica. 
Estes possuem 
propriedades 
cicatrizantes, antioxidante, 
antifúngico, 
antimicrobiano. 

Plantas 
medicinais no 
processo de 
cicatrização 
de feridas: 
uma revisão 
de literatura 

Ramalho et 
al 

2018 

Identificar 
quais plantas 
medicinais 
vêm sendo 
empregadas 
no processo 
de 
cicatrização 
de feridas ao 
redor do 

Calêndula, o 
Barbatimão, a Babosa e a 
Copaíba, apresentaram 
potencial reepitelizante de 
lesões com afecções 
dérmicas. 
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mundo, e 
quais estudos 
têm 
identificado 
suas ações 

Saberes e 

práticas no 

cuidado 

centrado na 

pessoa com 

feridas 

Chibante et 

al 
2017 

Descrever os 

saberes e 

práticas de 

clientes no 

cuidado com 

feridas. 

Uso de chás de casca de 

caju, sião, aroeira para 

banhar a ferida contando 

também com o auxílio da 

crença e do saber popular 

para a evolução e 

tratamento da ferida. 

Indicações de 
plantas 
medicinais 
realizadas por 
raizeiros para 
tratamento de 
feridas 

Nascimento 
et al 

2016 

Realizar o 
levantamento 
e a 
identificação 
das 
plantas 
medicinais 
indicadas 
pelos 
comerciantes 
raizeiros bem 
como a sua 
aplicação para 
o tratamento 
de 
feridas. 

As plantas utilizadas por 
todos os raizeiros o 
tratamento das feridas é 
dentre as 47 citadas são a 
aroeira e o barbatimão. 
Sambacaitá, Urtiga 
Aberta, Uchi Amarelo, 
Corona, Xiquexique, Sena 
e Pindaíba foram as 
plantas que não foram 
comprovações para o 
tratamento de feridas. A 
casca do caule foi a parte 
mais citada para utilização 
da cicatrização de feridas. 

Plantas 
medicinais 
utilizadas na 
cicatrização 
de feridas por 
agricultores da 
região sul do 
RS 

Varagas et 
al 

2014 

Relatar as 
plantas 
utilizadas por 
agricultores da 
região Sul do 
Rio Grande do 
Sul, no 
processo de 
cicatrização 
de feridas. 

Entre as principais plantas 
estão o óleo de canola, 
aloe vera, óleo de girassol, 
óleo de copaíba, 
barbatimão, aroeira como 
substituição à colagenase, 
por meio de emolientes, 
cremes e hidratantes, 
tidos como alternativa 
mais segura e econômica. 
Estes possuem 
propriedades 
cicatrizantes, antioxidante, 
antifúngico, 
antimicrobiano. 
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Propriedades 
farmacológica
s da Aloe vera 
(L.) Burm 

Freitas; 
Rodrigues; 
Gaspi 

2014 

Fazer um 
levantamento 
bibliográfico 
de artigos que 
evidenciasse
m a atividade 
farmacológica 
da Aloe vera. 

 

Efeitos 
Terapêuticos 
de Plantas 
Medicinais na 
Cicatrização 
de Feridas 
Cutâneas em 
Humanos: 
Uma Revisão 
Sistemática 

Lordani et al 2018 

Rever os 
efeitos 
terapêuticos 
das plantas 
medicinais em 
lesões de pele 
humana. 

A. Vera, S. miltiorrhiza 
(Salvia) demonstrou 
cicatrização completa de 
uma lesão isquêmica, por 
promover síntese de 
colágeno, proliferação de 
fibroblastos e 
multiplicação de células 
epiteliais 

Os aspectos 
da medicina 
tradicional, 
atividade 
biológica e 
fitoquímica de 
Arnebia spp 

Hosseini et 
al. 

2018 

Elucidar 
dados sobre 
usos 
tradicionais e 
modernos de 
espécies de 
Arnebia como 
uma planta 
medicinal. 

A raíz é a parte mais 
utilizada da Arnebia para o 
tratamento de feridas por 
queimadura. Possui 
propriedades cicatrizante, 
antimicrobiana, 
antitumoral, anti-
inflamatória, antisséptico e 
atividades 
antiplaquetárias. 

Marrubium 
vulgare L. 
Extrato 
Deixar: 
Composição 
Fitoquímica, 
Antioxidante e 
Propriedades 
de 
Cicatrização 
de Feridas 

Amri et al. 2017 

Relatar o 
efeito 
potencial na 
cicatrização 
de feridas de 
Marrubium 
vulgare L. 

A atividade da Marrubium 
vulgare apresentou alto 
teor de fenóis e 
flavonoides, glicosídeos 
feniletanóides, atividade 
antioxidante e proliferação 
de fibroblastos 
potencializando a 
cicatrização da ferida. 

Usos 
medicinais 
populares de 
Calea uniflora 
Less. 
(Asteraceae) e 
sua 
contribuição 

Ramos et al 2016 

Determinar o 
percentual de 
uso de C. 
uniflora em 
uma cidade do 
interior do 
estado de 
Santa 

A decocção da C. uniflora 
serve como anti-
inflamatório efetivando a 
restauração da ferida. 
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para o estudo 
de plantas 
medicinais 
brasileiras 

Catarina no 
sul do Brasil e 
estabelecer a 
extensão do 
conhecimento 
que a 
população tem 
sobre esta 
espécie. 

Cura completa 
de uma lesão 
de úlcera de 
Buruli 
confirmada 
em laboratório 
após receber 
apenas 
remédios 
caseiros à 
base de 
plantas 

Andreoli et 
al. 

2015  

E . Suaveolens e S . 
micranthus participaram 
da cicatrização completa 
da úlcera de Buruli. A 
primeira apresentou 
propriedades anti-
inflamatórias e 
antibacteriana em 
análises in vitro, enquanto 
a segunda o artigo não 
retrata 

De uma planta 
medicinal 
tradicional a 
uma droga 
racional: 
compreender 
a eficácia de 
cicatrização 
de feridas 
clinicamente 
comprovada 
do extrato de 
casca de 
bétula 

Ebeling et 
al. 

2014 

Comprovar 
clinicamente 
os efeitos 
cicatrizantes 
do extrato de 
casca de 
bétula. 

O extrato de casca de 
bétula é composto por 
triterpenos pentacíclicos e 
betulina como principal 
composto seguidos de 
lupeol, ácido betulínico, 
ácido oleanólico e 
eritrodiol. A triterpene 
extract (TE) e a betulina 
atua sobre a fase 
inflamatória da 
cicatrização de feridas por 
meio da regulação positiva 
de citocinas pró-
inflamatórias, quimiocinas 
e aumente a migração de 
queratinócitos. 

Descobrindo o 
potencial 
geroprotetor 
de plantas 
medicinais da 
região da 
Judéia de 
Israel 

Budovsky et 
al. 

2014 

Analisar os 
potenciais 
geroprotetor 
das plantas 
medicinias da 
região da 
Judéia de 
Israel. 

O extrato vegetal de P. 
viscosa apresentou rápida 
cicatrização das feridas 
por meio do crescimento 
celular. 
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Feridas com 
queimaduras 
de espessura 
parcial 
curadas por 
tratamento 
tópico: Uma 
comparação 
controlada 
aleatória entre 
sulfadiazina 
de prata e 
centerrema 

Saeidinia et 
al. 

2017 

Comparar a 
eficácia de 
Centiderm 
versus 
sulfadiazina 
de prata 
(SSD) em 
pacientes com 
queima parcial 
de espessura. 

Foi realizado um estudo 
para comprovar o uso da 
Centiderm, e foi visto que 
todos os sinais objetivos e 
subjetivos e a média de 
reepeitilização e 
cicatrização completa 
foram significantes e não 
causou infecção. 

Plantas 
medicinais 
usadas como 
remédios 
caseiros: uma 
pesquisa 
familiar feita 
por 
estudantes de 
medicina do 
primeiro ano 
 

Sewani-
Rusike et al. 

2014 

Levantar o 
conhecimento 
no uso de 
plantas 
medicinais 
nas 
comunidades 
entre os 
membros da 
família de 
estudantes de 
medicina. 

Resultados que apontam 
eficácia no processo de 
cicatrização: Entre as 
plantas medicinais usadas 
para remédios caseiros  
as com efeito curativo 
para cicatrização de 
feridas agindo como anti - 
inflamatórios  destacam-
se: Aloe ferox  
(Aloacease), Calendula 
officinalis (Asteracease), 
Centella eriantha  
(Apiacease), Cynodon 
dactylon (Poacease), 
Cyrtanthus Obliquus  
(Amaryllidacease), 
Helichrysum 
pedunculatum/nudifolium  
(Asteracease), Hypoxis 
hemerocallidea 
(Hypoxidaceae). 

Expressão 
ectópica do 
fator 1 de 
crescimento 
de fibroblastos 
ácido humano 
na planta 
medicinal, 
Salvia 
miltiorrhiza, 
acelera a 
cicatrização 

YaQing et 
al. 

2014 

Fazer o 
levantamento 
da função 
terapêutica na 
planta 
medicinal, 
Salvia 
miltiorrhiza, 
acelera a 
cicatrização 
de feridas por 
queimaduras 

S. miltiorrhiza promove 
formação de novas células 
e tecidos, remove células 
necróticas, atenua a 
resposta inflamatória e 
repara estruturas epiteliais 
tubulares. 
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de feridas por 
queimaduras 

Fonte: BVS, BDENF, LILACS, PubMed e SciElo, 2018. 
 

Através da tabela acima, é notável que nos anos de 

(2015 e 2016) houve uma carência de publicações referente a 

temática, sendo possível perceber a dimuição de publicações 

nesse período. Porém, nos anos de (2014 e 2018) é evidente o 

aumento, sendo em (2014) o maior número de publicações 

sobre o referido tema.  

A pesquisa foi realizada com artigos dos últimos cinco 

anos (2014 - 2018), percebendo-se que neste perído de tempo, 

existiram publicações sobre a temática em todos os anos, 

mesmo sendo em uns mais que outros. 

Nesse sentido, analisando os dados expostos, observa-

se que o principal objetivo da maioria dos autores foi fazer um 

levantamento dos fitoterápicos mais utilizados no tratamento de 

feridas, tendo como finalidade investigar sua forma, utilização e 

eficácia, além de também exporem o conhecimento popular. 

Outros, em minoria, tinham como foco uma determinada planta 

em todos os seus aspectos, e citavam entre eles o seu potencial 

cicatrizante.  

 

Quadro 2:Distribuição das publicações científicas sobre a ação das 

plantas conforme principais resultados das publicações que integram 

a amostra. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

Ação Plantas 

Cicatrizante Stryphnodendron adstringens (Mart.) 
Coville, Crajiru (Arrabidaea chica Verlot.), 
Anacardium occidentale L., Caesalpinia 
ferrea Mart., Casearia sylvestris Sw., 
Schinus terebinthifolia Raddi, 
Stryphnodendrom adstrigens (Mart.) 
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Coville, Calendula officinalis L., Maytenus 
ilicifolia Mart. ex Reissek e Polygonum 
punctatum Elliott, Aloe Vera, Centella 
eriantha (Apiaceae), Lauridia tetragonia 
(Celastaceae), Malva parviflora 
(Malvaceae), Arnebia spp 

Anti-
inflamatório 

Cynodon dactylon (Poaceae), Calendula 
officinalis (Asteraceae), Helichrysum 
pedunculatum/ nudifolium (Asteraceae), E 
.Suaveolens, C. uniflora, Arnebia spp, Aloe 
Vera, S. miltiorrhiza (Salvia), Alchemilla 
vulgaris, babaçu 

Antioxidante Marrubium vulgare, S. miltiorrhiza (Salvia) 

Antimicrobiano M. tenuiflora 

Antisséptica Calendula officinalis (Asteraceae), 
Curcuma langa (Zingiberaceae), Arnebia 
spp 

Antibacteriana E . Suaveolens 

Reepitelização Centella asiatica (L.) 

Síntese de 
colágeno 

Aloe Vera, Angelica sinensis 

Proliferação de 
fibroblastos 

Arnebia, Marrubium vulgare, Aloe Vera, 
Angelica sinensis 

Multiplicação 
de células 
endoteliais 

S. miltiorrhiza 

Fonte: BVS, BDENF, LILACS, PubMed e SciElo, 2018. 
 

Neste contexto, ao analisar a conclusão dos trabalhos 

científicos apontam eficácia no processo de cicatrização: 

Moreski et al. (2018)  relata que a aplicação tópica da Planta 

Salvia miltiorrhiza  tem um efeito significante no processo 

terapêutico de cicatrização das feridas causadas por 

queimaduras;os autores Lordani et al. (2018) e YaQing et al. 

(2014)apontam que o tratamento com S. miltiorrhiza pode 
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promover a formação de novas células e tecidos para acelerar 

a reepitelização da ferida promovendo o sistema de circulação 

no tecido ferido que melhora o processo de cicatrização de 

feridas por remoção de células necróticas, atenuando a 

resposta inflamatória e a apoptose , diminuindo o estresse 

oxidativo  e facilitando o reparo de estruturas epiteliais 

tubulares. 

 Ainda para Silva et al. (2015) e Freitas; Rodrigues e 

Gaspi (2014), entre as principais plantas, percebe-se que a Aloe 

Vera tem uma resposta cicatrizante elevada nos dois estudos, 

por estumular a síntese de colágeno e melhorar a imunidade do 

corpo. Moreski et al. (2018) afirmam também que as plantas 

babaçu, arnica, babosa, jasmin, trigo, erva se santa maria, 

barbatimão, ipê roxo, vinca rósea, mastruz, atuaram como 

agentes anti-inflamatório, cicatrizante, antibacteriana, 

antifúngica, estimulando a neovascularização e proliferação de 

fibroblastos, favorecendo a re-epitelização e cicatrização da 

ferida. 

Alguns estudos apontam que a raíz é a parte mais 

utilizada da Arnebia para o tratamento de feridas por 

queimadura. Possui propriedades cicatrizante, antimicrobiana, 

antitumoral, anti-inflamatória, anti-séptico e atividades 

antiplaquetárias (HOSSEINI et al., 2018). Ainda afirmam 

Chibante et al. (2018) que as plantas utilizadas por todos os 

raizeiros o tratamento das feridas é dentre as 47 citadas são a 

aroeira e o barbatimão. Sambacaitá, Urtiga Aberta, Uchi 

Amarelo, Corona, Xiquexique, Sena e Pindaíba foram as 

plantas que não foram comprovações para o tratamento de 

feridas. A casca do caule foi a parte mais citada para utilização 

da cicatrização de feridas. 
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Já Nascimento et al. (2016) afirmam em seu estudo que 

Carrapicho, alho, babosa, babosa-da-folha-curta, penicilina, 

baldrana, mal-me-quer, picão-branco, picão-preto, erva santa-

maria, laranja, morango, erva-formigueiro, chapelinha, malva, 

cacto, malva-cheirosa, abacate, abacateiro, transagem, salso-

chorão, bálsamo, arnica, confrei, catinga de mulata, palminha, 

entre as principais atividades dessas plantas estão a de 

promover angiogênese; epitelização da ferida; ação ani-

inflamatória, antimicrobiana e analgésica.  

Em outro estudo Hosseini et al. (2018) mostram a grande 

eficácia das plantas com a presença da ação antioxidante, 

como aMarrubium vulgare apresentou alto teor de fenóis e 

flavonoides, glicosídeos feniletanóides, que é uma atividade 

antioxidante e proliferação de fibroblastos potencializando a 

cicatrização da ferida. Já Ramos et al. (2016) trazem a luz, que 

E . Suaveolens e S . micranthus participaram da cicatrização 

completa da úlcera de Buruli. A primeira apresentou 

propriedadesanti-inflamatórias e antibacteriana em análises in 

vitro, enquanto a segunda o artigo não retrata. 

Dessa forma, observa-se que 86% das plantas citadas 

acima correspondem com os resutados dos estudos científicos 

realizados nesse trabalho, comprovando que estas são de 

grande eficácia para a cicatrização de feridas por promover 

ações fundamentais para que esse processo ocorra. 

 Visando ainda o benefício do baixo custo com o 

tratamento e que as pessoas possam adquirir e se de forma que 

venha a ter resultados iguais/semelhantes a tratamentos com 

outras soluções, mas também ressalta-se a diminuição do uso 

diário de medicamentos e assim reduzindo polifarmacias em 

pessoas.  
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Ademais sabe-se que qualquer tipo de ferida traz, de 

alguma forma, comprometimento na qualidade de vida da 

pessoa que o possui, desde alterações psicológicas a 

alterações físicas e sociais, podendo desencadear um 

problema a mais para este. Assim, tendo em vista o bem estar 

a longo prazo para a vida da população futura que se dá a 

importância de estudos como esses, no qual busca na literatura 

verificação do benefício das plantas para o tatamento de lesões. 

 

CONCLUSÕES  

A aplicação das plantas medicinais e fitoterápicas é um 

possível meio de ampliação da área de trabalho dos 

profissionais de saúde no tratamento de feridas , tais como o 

uso de plantas com propriedades medicinais, inclusive no 

contexto do tratamento caseiro de feridas, pois essa é uma 

prática que persiste e resiste às inovações presentes no campo 

das ciências biomédicas. Porém, muitos profissionais de saúde 

ainda  não estão qualificados para lidar com esses recursos 

alternativos.  

Dessa forma, para que os profissionais conheçam melhor 

essas práticas e possam aplicá-las de maneira coerente no 

serviço de saúde se faz importante a inclusão destes 

conhecimentos na academia, com o objetivo de prepará-los 

profissionalmente e de fornecer conhecimento baseado em 

evidências científicas. 

Observa-se que muitos fitoterápicos melhoram a 

coagulação sanguínea, combatem a infecção e aceleram a 

cicatrização, vários óleos essenciais podem ser extraídos de 

plantas que apresentam propriedades prócicatrizantes e 

curativas, e vêm, portanto, sendo utilizados em fármacos para 
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o tratamento de feridas com comprovada eficácia e redução dos 

efeitos secundários causados por muitos produtos químicos. 

Com base no exposto, as plantas medicinais tornam-se 

alternativas de grande relevância para o processo de 

cicatrização de feridas. Assim, começaram a fazer parte da 

assistência à saúde no Brasil, sendo utilizadas não apenas 

popularmente, mas também no SUS, considerando que o uso 

de algumas delas é validado por estudos que comprovam sua 

ação. Não obstante, desenvolver debates, discussões e 

seminários abordando essa temática também configura-se um 

caminho que pode direcionar a uma enfermagem que prioriza o 

cuidado integral do ser humano, tendo em vista a necessidade 

de aliar o saber científico ao saber popular. 

Nesse contexto, conclui-se que apesar dos estudos já 

publicados o Brasil precisa avançar ainda mais no campo dessa 

temática, assim necessita-se de novas pesquisas de 

comprovação clínica para que seja dada maior segurança e 

comprovada eficácia, contribuindo para que o uso das plantas 

medicinais e fitoterápicos seja uma alternativa terapêutica com 

menor custo e grandes benefícios. Ressalta-se ainda a 

necessidade que existe de serem realizados mais estudos 

acerca deste tema, tendo em vista a escassez de estudo em 

determinados tempos como foi citado antes.  
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RESUMO: No Brasil, a gravidez na adolescência tem se 
tornado um grande problema de saúde pública. Objetivo: 
Descrever práticas preventivas na saúde do adolescente sobre 
sexualidade e reprodução através de um relato de experiência. 
Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência que descreve aspectos vivenciados por uma equipe 
multiprofissional vivenciado através de uma atividade de 
educação em saúde durante o Programa de Saúde na Escola 
(PSE), acerca da temática gravidez na adolescência. As 
atividades de educação em saúde foram realizadas no período 
de abril de 2018, em uma escola municipal na cidade de 
Bayeux- PB. Resultados: Observou-se que os alunos se 
sentiram à vontade e estimulados com a temática, participando 
ativamente de todos os momentos propostos, agregando no fim 
conhecimento compartilhado. Conclusão: Para tanto, diante da 
experiência citada foi possível perceber que é de fundamental 
importância que os profissionais da saúde programem ações 
educativas, em particular sobre a sexualidade e a prevenção da 
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gravidez na adolescência, por meio de grupos de adolescentes 
e de conversações diretas com os jovens e a comunidade. 
Gerar um ambiente seguro para comunicação com o 
adolescente é fundamental, a fim de reduzir o índice de 
gravidez na adolescência, e outras problemáticas possíveis.  

Palavras-chave:Saúde do Adolescente. Saúde reprodutiva. 
Educação sexual.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A adolescência é compreendida no período de 10 a 19 

anos de idade, segundo classificação proposta pelo Ministério 

da Saúde (MS), bem como para a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), contraparte, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) delimita adolescência ao indivíduo de 12 a 

18 anos (BRASIL, 2013). 

A saúde do adolescente tem sido cada vez mais 

abordada em estudos e pesquisas, devido as necessidades 

assistenciais específicas desse público causadas pelas várias 

transformações biológicas, psicológicas e sociológicas neste 

grupo etário. Compreender este grupo etário a partir de uma 

perspectiva biopsicossocial é um desafio para qualquer 

profissional de saúde, pois tanto o serviço, como a equipe 

devem estar preparados para atendê-lo (SILVA et al., 2014). 

Com o objetivo de especializar e melhorar a atenção 

prestada aos adolescentes o Ministério da Saúde em 1989 

oficializou o Programa "Saúde do Adolescente" (PROSAD).  Ele 

foi pioneiro ao se preocupar de maneira específica com a saúde 

adolescente, o que “representou um avanço em termos de 

saúde pública destinada a essa população” (JAGER et al., 

2014). Ele tem como princípios: promover a saúde dos 

adolescentes, desenvolver sua autonomia, identificar e 
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fortalecer fatores protetores como: autoestima, vínculos, 

segurança, habilidades sociais e convivência familiar, por 

exemplo (SANTOS, et al., 2016). 

De acordo com a pesquisa nacional sobre demografia e 

saúde realizada em 2006, verificou que nos últimos 10 anos as 

mulheres estão começando sua vida sexual cada vez mais 

cedo, essa mesma situação vem ocorrendo com o uso de 

contraceptivos cada vez mais precoce (BRASIL, 2009). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o índice de adolescentes grávidas tem 

crescido em todo o Brasil. Entre os anos de 2011 a 2014 

ocorreu um aumento de 84% do número de adolescentes 

gestantes, dentre elas, 18% com faixa etária entre 15 e 19 anos 

( BRASIL, 2013). 

A criação e implementação do PROSAD é consequência 

de uma série de transformações e lutas pelos direitos dos 

adolescentes. Percebeu-se que a sociedade estava em 

transição e que esse público necessitava na atenção primária 

de um Programa de saúde mais especializado, porém os 

serviços ofertados a este público ainda se encontram além do 

idealizado, a saúde reprodutiva do adolescente é um dos 

serviços em desenvolvimento (JAGER et al, 2014). 

No Brasil, a gravidez precoce tem se tornado um grande 

problema de saúde pública. A desistência dos estudos, a 

desestruturação familiar, o trabalho precoce, além da 

morbimortalidade perinatal e materna, são algumas das 

repercussões sociais da maternidade nessa faixa etária, 

alterando seu presente e futuro radicalmente. Na maioria dos 

casos, a gravidez na adolescência está associada a 

vulnerabilidade social, bem como o acesso aos serviços de 

saúde e a falta de informações (BARBOSA, 2016). 
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De acordo com Barbosa (2016) grande parte da gravidez 

na adolescência apresenta-se nos municípios de maior 

incidência de pobreza, com menos Produto Interno Bruto (PIB), 

nível de escolaridade e Índice de Desenvolvimento Humano.  

Diante dessa realidade, apesar dos adolescentes terem 

acesso à informação sobre sexualidade e prevenção com maior 

acessibilidade, ainda existe um crescente no número de casos 

de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV e gravidez 

não planejadas (RIBEIRO, 2016).  

Pode-se presumir que o início prévio da vida sexual, e a 

não utilização de preservativos, determinam a vulnerabilidade 

de adolescentes e jovens a estas infecções, destacando-se o 

herpes genital e o HPV, bem como existindo uma crescente 

epidemia de AIDS nessa faixa etária (NERY, 2015). 

Nas escolas públicas de ensino fundamental questões 

referentes à saúde emergem no ambiente escolar com 

diferentes formas, por meio das discussões entre docentes, 

discentes e familiares. Em contrapartida, algumas dessas 

questões, como a gravidez na adolescência por exemplo, não 

são problematizadas e resolvidas na sala de aula e a Atenção 

Básica (AB) com os serviços de saúde vem como alternativa na 

expectativa de solucioná-los através da ótica clínica (SILVA e 

BODSTEIN, 2016). 

A escola tem sido um local de grande importância para o 

encontro entre saúde e educação abrigando amplas 

possibilidades de iniciativas tais como: ações de diagnóstico 

clínico, estratégias de triagem e encaminhamento aos serviços 

de saúde especializados ou de atenção básica; atividades de 

educação em saúde e promoção da saúde. Entende-se, dessa 

forma, o contexto escolar como propício para gerar autonomia 
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dos sujeitos e o fortalecimento da participação crítica e criativa 

no processo de promoção da saúde (CASEMIRO, 2014). 

Desse modo, através do decreto nº 6.286, de 05 de 

dezembro de 2007 foi instituído o Programa de Saúde na 

Escola (PSE), que é uma política entre o Ministério da Saúde 

(MS) e o Ministério da Educação (MEC). Esta política apresenta 

como objetivo a oferta de ações de atenção integral (prevenção, 

promoção e atenção) à saúde de estudantes da educação 

básica no espaço das escolas e/ou Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS) (DIAS et al., 2016). 

Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo é descrever 

práticas preventivas na saúde do adolescente sobre 

sexualidade e reprodução através de um relato de experiência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência que descreve aspectos vivenciados por uma equipe 

multiprofissional através de uma atividade de Educação em 

Saúde durante o PSE, acerca da temática gravidez na 

adolescência. 

As atividades de educação em saúde foram realizadas 

no período de abril de 2018, em uma escola municipal na cidade 

de Bayeux- PB.  

A atividade compreendeu a confecção de um Plano 

Estratégico sobre saúde sexual e reprodutiva (métodos 

contraceptivos, uso correto do preservativo, infecções 

sexualmente transmissíveis, dentre outros) a fim de ser 

aplicado na escola, buscando ter momentos como 

esclarecimento e orientações acerca da temática, bem como, 

dinâmicas de perguntas e respostas para que pudesse existir 
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uma melhor interação dos alunos. Participaram da atividade 30 

crianças e adolescentes, com idade entre 8 (oito) e 17 

(dezessete) anos e que cursaram o 5º e 7º ano do Ensino 

Fundamental. 

Para realizar a atividade iniciou-se utilizando a 

metodologia ‘’ sondagem diagnóstica ‘’ a fim de considerar o 

conhecimento prévio, de cada um, diante das temáticas 

abordadas, tornando o aprendizado mútuo, valorizando a troca 

dos saberes.  

A atividade foi realizada em três momentos: 

1º Momento - Sondagem Diagnóstica: Foi realizado uma 

avaliação do conhecimento prévio sobre da temática abordada, 

através de perguntas como: “Vocês sabiam que algumas 

infecções que podem ser transmitidas através do sexo?” “Vocês 

já ouviram falar em Infecções Sexualmente Transmissíveis?” 

“Como se prevenir contra elas?” “Como identificá-las?” “Quais 

métodos contraceptivos que vocês conhecem?” “Para que eles 

servem?” entre outras.  

2º Momento - Aula expositiva-dialogada: Neste momento 

foram feitas orientações e esclarecimento sobre o tema, através 

do recurso visual data show, utilizando imagens ilustrativas na 

perspectiva de orientá-los acerca do uso correto do preservativo 

feminino e masculino, bem como, modo pelo qual se transmite 

a AIDS (Figura 1.) A cada imagem explicada dava-se uma 

pausa e abertura para possíveis dúvidas dos adolescentes. As 

imagens foram exibidas e explicadas passo a passo sobre o seu 

uso e maneira de descarte, além das formas de transmissão de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

 

Figura 1: Orientação no uso correto do preservativo feminino, 

masculino e forma de transmissão das ISF. 
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019. 

 

Além das orientações sobre o uso correto, foi explanado 

sobre os riscos e perigos da forma incorreta de utilização. Foi 
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exposto as formas de má conservação desses métodos e 

orientações sobre os locais de distribuição na UB. 

3º Momento – Avaliação de aprendizagem: Um dos 

recursos didáticos para diagnosticar o grau de absorção das 

informações transmitidas em uma aula expositiva-dialogada é a 

avaliação de aprendizagem. Neste momento foram feitas 

perguntas destinadas aleatoriamente aos alunos sobre a 

temática, abordando o conteúdo programático, no intuito de 

observar a captação das informações transmitidas. Observou-

se através das respostas o feedback satisfatório quanto ao 

aprendizado dos alunos sobre o tema supracitado, interação 

entre os alunos e a equipe de saúde, além de perceber o 

interesse e curiosidade em saber mais informações sobre o 

assunto proposto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Observou-se que os alunos se sentiram à vontade e 

estimulados com a temática, participando ativamente de todos 

os momentos propostos, expondo suas dúvidas e agregando 

informações ao conhecimento compartilhado. 

  A temática IST e gravidez na adolescência foi instigante 

para que os jovens externassem suas curiosidades e 

questionamentos sobre os tipos de infecções, suas formas de 

transmissão e os métodos contraceptivos de evitar a gravidez 

indesejada na adolescência. 

   Agestação adolescente é um dos agravos na saúde 

pública nacional. Cerca de 20% a 25% do total de gestantes no 

Brasil são adolescentes, ou seja, em média, a cada cinco 

mulheres grávidas no país, uma ainda está na adolescência. 

Agravidez adolescente tem sido objeto de vários estudos 
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epidemiológicos e um dos principais fatores relacionados ao 

fenômeno é a questão socioeconômica das jovens mães. As 

significativas disparidades existentes, com desvantagens entre 

as mulheres mais pobres, com menor escolaridade e que vivem 

em áreas rurais, podem ser observadas tanto no âmbito 

regional como nacional, internamente aos países e entre suas 

macrorregiões (VIEIRA, et al., 2017). 

  O crescimento da fecundidade entre adolescentes e 

mulheres muito jovens é uma temática que merece atenção, 

pois sabe-se pouco sobre suas razões e reais consequências 

para as mulheres. Estudos indicam que a fecundidade entre as 

adolescentes e jovens aumentaram mais entre as mulheres 

menos escolarizadas, as mais pobres e aquelas morando em 

áreas urbanas, porém, os fatores relacionados a esse evento 

vital precisam ser melhores investigados (BERQUÓ e 

CAVENAGHI, 2016). 

  A gravidez adolescente é um contexto complexo a ser 

analisado. A descoberta da gravidez pela família, por exemplo, 

a priori é motivo de surpresa e condenação a nova gestante. 

Nesta situação, a mãe parece ser a grande conciliadora para a 

resolução da situação, seja em relação ao pai, namorado, ou o 

restante da família. Mas até que a situação se estabilize, a 

adolescente grávida enfrenta de forma dolorosa as desafrontas 

e julgamentos de alguns membros da família, do ambiente 

escolar, da comunidade que está inserida, além de enfrentar 

questões relativas ao aborto, como uma alternativa para 

resolver o problema encarado (CATHARINO; GIFFIN, 2016). 

   A sexualidade na adolescência ainda é um tabu em 

debate na sociedade. Algumas adolescentes relatam que o não 

uso de métodos contraceptivos se dá muitas vezes por medo 

da mãe descobrir sua vida sexual ativa. Apesar do elevado 
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número de informações acessíveis sobre os métodos de 

prevenção, ainda há uma carência de informações fornecidas 

pela porta de entrada da saúde pública, as unidades básicas de 

saúde, que não abordam questões sobre ciclos familiares, o 

que acarreta falhas no acesso aos métodos contraceptivos 

(BARBOSA, et al., 2016). 

   No Brasil, as trajetórias das jovens gestantes de 

diferentes classes sociais reúnem características bastante 

distintas. Enquanto nos estratos sociais mais elevados, a 

permanência na casa dos pais acontece por um período mais 

prolongado (o que favorece uma maior escolarização), nas 

classes mais pobres a juventude tende a ser mais breve, com a 

interrupção precoce dos estudos para inclusão da adolescente 

no mercado de trabalho. As adolescentes das classes 

populares que engravidam já têm uma carreira escolar bastante 

irregular, a qual é resultado de uma relação direta com a 

ocorrência da maternidade (MARTINS, 2014). 

  A atividade sexual na adolescência aumenta a 

vulnerabilidade às Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), a gravidez na adolescência e outros riscos, o que interfere 

diretamente nas suas metas. Com um estado civil instável e 

uma provável troca constante de parceiros, a saúde materno-

adolescente está exposta a vários perigos tanto para a mãe, 

como para o bebê (SANTOS, 2014). A abordagem sobre as 

responsabilidades e conscientização de uma vida sexualmente 

ativa deve ser pauta na sala de aula para que a desinformação 

não dissemine conceitos equivocados. Sobre essa temática no 

ambiente escolar Silva e Jacob (2015) afirmam que: 

 
“Os Parâmetros Curriculares Nacionais são 
referência para a organização de um 
currículo nacional e apresentam temas 
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transversais, entre eles, a orientação 
sexual. Entretanto, a escola é que 
determina como o tema será desenvolvido 
frente a sua realidade, seu público alvo e a 
carga horária. Cabe aos Estados, com base 
na Lei de Diretrizes e Bases na Educação, 
elaborar e executar políticas e planos 
educacionais, em consonância com as 
diretrizes nacionais, integrando e 
coordenando suas ações e a dos seus 
municípios. Nesse contexto, os docentes 
devem planejar a forma como 
desenvolverão seu trabalho, evidenciando 
as ações que proporcionem a construção 
do conhecimento e a conscientização sobre 
os comportamentos de risco relacionados à 
sexualidade”. 

 

Quando se trata de práticas de promoção de saúde e de 

prevenção de agravos de doenças, a escola é um espaço 

privilegiado. A articulação entre escola e Unidade de Saúde 

(US) é, portanto, uma importante demanda do Programa Saúde 

na Escola (BRASIL, 2015). A escola precisa ter consciência da 

existência da US na sua comunidade e, no desafio de abordar 

determinados temas como prevenção de IST, saber que pode 

contar com a participação de profissionais da saúde para tratar 

desse assunto com os adolescentes.  

 

“É essencial considerar a realidade 

individual, social e econômica dos 

adolescentes associando abordagem 

humana, ética e cientifica dos profissionais 

de saúde. Considerar os equipamentos 

sociais da área de abrangência da USF 

contribui para a implementação de 

estratégias que permitam a educação em 

saúde” (OLIVEIRA; LANZA, 2018).  
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Deste modo, é preciso apontar que é por meio da escola 

que se consegue promover práticas educativas de ensino e 

aprendizagem na saúde do escolar, sendo o ambiente da sala 

de aula um dos intermediadores para permuta de 

conhecimento, educação e cultura, transformando o alunado 

em um agente promotor da saúde (CRUZ et al., 2015).  

 
“Não é de hoje que a escola vem sendo 
utilizada como ambiente para se 
desenvolver práticas de saúde, entretanto 
observa-se que as práticas de saúde 
adotadas nas escolas tiveram suas bases 
sustentadas no paradigma tradicional de 
saúde escolar. Desse modo, consistia no 
desenvolvimento de ações pontuais, tais 
como: atendimento médico, vacinação, 
palestras dos profissionais da área da 
saúde, entre outras atividades” 
(CAVALCANTI; LUCENA; LUCENA, 2015). 

 
Nesta perspectiva, em 2007 foi lançado o Programa 

Saúde na Escola (PSE), com o objetivo da integralização entre 

as políticas educacionais e ações em saúde no ambiente 

escolar. De acordo com Souza, Esperidião e Medina (2017), o 

PSE teve como propósito: 

 
“Ampliar as ações de saúde dirigidas aos 
alunos da rede pública de ensino, 
articulando as redes públicas básicas de 
saúde e da educação, contribuindo para a 
formação integral dos estudantes e 
desenvolvendo ações de prevenção, 
promoção e assistência à saúde. Além dos 
setores educação e saúde, o PSE prevê a 
participação de outros setores e atores, 
conforme a organização de cada território. 
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A integralidade, a territorialidade e a 
intersetorialidade são princípios que 
fundamentam o Programa”. 

 

Porém, a implantação e adesão de um programa 

nacional de promoção a saúde na escola a nível municipal 

como o PSE não é uma tarefa simples. Algumas dificuldades 

como: pluralidade cultural, políticas-organizacionais, 

administração e preparação profissional da equipe em saúde 

comprometem o funcionamento pleno e a operacionalização 

adequada do que foi programado (MEDEIROS, et al., 2018). 

Entretanto, uma vez o município aderindo ao PSE, ele 

deve realizardeterminadas ações obrigatórias. As escolas 

públicas necessitam estar preparadas para que as atividadesa 

serem desenvolvidas no ambiente educacional pela Equipe 

Multiprofissional de saúde façam parte do Projeto Político 

Pedagógico escolar (BATISTA, MONDINI e JAIME, 2018). 

O trabalho de promoção da saúde desenvolvido em 

escolas com os alunos, professores e funcionários, precisa ter 

como ponto de partida “o que eles sabem” e “o que eles podem 

fazer”. É preciso despertar, em cada um, a capacidade de 

interpretar o cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes 

e/ou comportamentos adequados para a melhoria da qualidade 

de vida (BRASIL, 2015). 

 
É nítida a necessidade de ações continuadas em 
educação e saúde com jovens, uma vez que a vida 
sexual inicia cada vez mais precocemente e o 
adolescente, muitas vezes, não dispõe de 
informações suficientes. A escola é um eixo de 
formação de hábitos, um local apropriado para a 
implantação de políticas preventivas e educativas 
relacionadas à saúde sexual dos jovens. É um 
ambiente capaz de proporcionar um diálogo entre 
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alunos, professorese demais profissionais da área 
da educação e saúde, com o propósito de orientar, 
educar e informar sobre os riscos que o jovem está 
exposto (COSTA et al., 2017). 

 

Frente ao exposto, o PSE vem com a proposta de 

fortalecimento das ações de educação em saúde com o objetivo 

de desenvolver integralmente temas pertinentes a realidade do 

alunado e trazer oportunidade à comunidade escolar de 

participar em programas sociais e projetos que articulem saúde, 

educação e outras redes para o enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes 

brasileiros (BRASIL, 2015). 
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CONCLUSÕES 

 

Nos últimos anos, a atenção à saúde do adolescente 

vem se tornando uma prioridade em muitos países e tornando-

se objeto de estudo de muitos pesquisadores. Este fenômeno 

se dá pela constatação de que esta fase de vida do ser humano 

é decisiva e possui diversas particularidades, definindo a 

formação das gerações futuras. 

 A especificidade da atenção ao adolescente é uma 

característica peculiar e deve ser levada em consideração no 

Programa de Saúde do Adolescente por profissionais e 

gestores para seu funcionamento eficaz. Dentre essas 

especificidades destaca-se a linguagem abordada a este 

público, suas características e reais necessidades presentes. 

 Percebeu-se que o PROSAD tem demandado esforços 

para atender a saúde reprodutiva do adolescente, no intuito de 

reduzir os riscos a mãe adolescente, porém, mesmo na atenção 

reprodutiva, ainda é frágil pois foca sua assistência a jovem e 

coloca de maneira secundária o indivíduo do sexo masculino, 

agente reprodutor e possível transmissor de doenças 

infectocontagiosas. 

A educação em saúde na escola tem se mostrado como 

uma importante ferramenta na: promoção de informação, bem 

estar e qualidade de vida da população. Ela é capaz de gerar 

conhecimento e ajudar adolescentes e familiares nas mais 

diversas áreas, dentre elas: prevenção de IST, seu diagnóstico 

precoce e enfrentamento da gravidez na adolescência. 

Abordar o tema IST e gravidez adolescente não é uma 

tarefa fácil. Afinal, a sexualidade ainda é um assunto delicado 

para a sociedade e conversar sobre isso gera preocupações. O 

medo do preconceito e o receio de ter sua vida sexual ativa 
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exposta para os adultos são algumas das barreiras a serem 

enfrentadas no diálogo entre pais, professores, profissionais de 

saúde e adolescentes. 

Diante desta situação, o adolescente se vê acuado a 

tantas dúvidas e sua busca por informações muita das vezes se 

dá através de vídeos e sítios eletrônicos. Porém, não há filtros 

sobre aquilo que é lido e nem sempre o material disponível 

online é informativo, didático, científico e de qualidade. Um 

ambiente de diálogo precisa ser construído e o adolescente só 

irá se expor quando ele se sentir seguro nessa conversa. 

Os profissionais de saúde, por meio de suas ações 

educativas nas escolas, abrem as portas para esta conversa. O 

conteúdo transmitido necessita ser o mais autoexplicativo 

possível, sem uma linguagem complexa e com termos 

científicos biológicos e rebuscados, para que os adolescentes 

compreendam aquilo que está sendo ensinado e não se sintam 

constrangidos a falarem. Sendo assim, este diálogo não deve 

ficar apenas na sala de aula, mas para maiores informações 

eles precisam saber que podem contar com a colaboração dos 

seus pais, professores e profissionais de saúde. 

É de fundamental importância que os profissionais da 

saúde programem ações educativas na escola sobre os mais 

variados temas: saúde bucal, vacinação, higienização por 

exemplo, e em particular sobre a sexualidade e a prevenção da 

gravidez na adolescência, por meio de grupos de adolescentes 

e de conversações diretas com os jovens e a comunidade.  

O adolescente precisa saber que existem programas de 

prevenção as IST, HIV/Aids e Hepatites Virais nas Unidades 

Básicas e que ele pode contar com profissionais especializados 

para ajudá-los, orientá-los e assisti-los. Estas ações na Unidade 

Básica têm como objetivo reduzir o índice de gravidez na 



PRÁTICAS PREVENTIVAS NA SAÚDE DO ADOLESCENTE SOBRE SEXUALIDADE 

EM ESCOLA PÚBLICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

625 
 

adolescente, diminuir o número de IST e seus agravos, 

promovendo saúde  e aumentando sua qualidade de vida 

destes indivíduos.  

Para tanto, sabe-se que os profissionais das Unidades 

Primárias de Saúde necessitam da preparação necessária para 

administrar, abordar e trabalhar os principais conflitos que 

permeiam a adolescência. A equipe multidisciplinar nesse 

contexto vem como promotor de estratégias e planos para que 

através da troca de conhecimento e experiências o contexto 

social e os aspectos sociodemográficos e socioeconômicos 

sejam ponderados e analisados, bem como suas influências na 

saúde e no acesso à informação deste adolescente. 

 Conclui-se que a gravidez na adolescência bem como o 

nascimento dependem não somente de leis biológicas, mas 

também de fatores comportamentais como: papéis sociais, 

valores, religiosidade, costumes, condições de vida, 

escolaridade, entre outros. Esses fatores são complexos de 

serem abordados e discutidos nas temáticas em saúde, pois 

trazem discussões sociológicas e antropológicas.  

O adolescente precisa ser abordado holisticamente 

como um indivíduo, não como alguém que cometeu um “erro” 

ou “acidente”. O apoio familiar nesses momentos é crucial para 

que essa experiência não seja traumática, mas um momento de 

amadurecimento e responsabilidade, evitando situações 

extremas de mutilação e abandono da criança. 

Sua individualidade precisa ser respeitada e investigada, 

porque não se sabe ao certo o contexto que ele estava inserido 

antes da gestação. A saúde mental nessa hora e abordagens 

psicoterapêuticas são necessárias para que ele enfrente essa 

situação da melhor forma possível. Neste sentido, nas 
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promoções em saúde, a equipe multiprofissional precisa de um 

entendimento amplo e multifatorial acerca da temática.   
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RESUMO: A educação em saúde constitui-se como ferramenta 
essencial para promoção da saúde, dos sujeitos, visto que 
valoriza as relações dialógicas e de cuidado. Contudo, o público 
masculina parece perceber desafios à efetiva apropiriação 
quando de atividades que envolvam a educação em saúde. 
Neste sentido, dada as vulnerabilidades cuja os homens podem 
estar expostos, a educação em saúde representa uma 
estratégia de promover a saúde desses sujeitos e prevenção de 
agravos. O objetivo desse estudo foi refletir acerca da educação 
em saúde sob a ótica masculina. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, em que os dados foram colhidos por meio de 
entrevista semiestruturada, organizados e analisados pela 
técnica de análise de conteúdo. Participaram 22 sujeitos que 
eram residentes de uma microárea vinculados a uma Estratégia 
de Saúde da Família de um município do estado do Ceará-
Brasil. Os homens expressaram concepções de educação em 
saúde vinculadas aos determinantes do bem-estar. Ainda, 
associaram a educação em saúde como estratégia coletiva de 
prevenção de doença. Percebe-se que há necessidade de se 
ampliar as práticas educativas, nos diversos serviços de saúde, 
para que a promoção da saúde impacte na qualidade de vida 
desses indivíduos. Sugere-se que a temática seja ampliada 



REFLEXÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOB A ÓTICA MASCULINA 

630 
 

dada as vulnerabilidades que estão expostos e a necessidade 
de promoção da saúde das populações. 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Promoção da Saúde. 
Saúde do Homem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O público masculino atualmente constitui um público que 

demonstra dificuldades no reconhecimento e aceitação das 

suas fragilidades, de tal modo que buscam os serviços de 

saúde esporadicamente (PEREIRA et al., 2015). Nota-se que o 

homem, desde os primórdios, revela uma supremacia, 

reconhecendo-se como um ser invulnerável, que não está 

disposto as possibilidades de adoecimento, na qual foi ensinado 

a não chorar e a reprimir suas emoções, considerando a 

masculinidade como sinônimo de virilidade (FERREIRA et al., 

2014).  

Nesta perpesctiva, considera-se pontos julgadores da 

masculidade e no reconhecimento/identidade de ser homem: o 

ser provedor de materiais e recursos financeiros, associado 

diretamente ao trabalho e à família; dominador, a qual 

determina o poder nas relações de gênero e, heterossexual, 

sendo o interesse sexual ponto chave na masculidade sob a 

ótica das mulheres (LEVORATO et al., 2014).  

Logo, essa construção proporcionada pelos aspectos 

sociais, proporciona aos homens riscos para saúde e a 

qualidade de vida. Pois os mesmos buscam adotar 

comportamentos e atitudes de uma masculinidade idealizada e 

hegemônica que, por sua vez, são vistas como pouco 

saudáveis (SALIMENA et al., 2013).  

À vista disso, os homens cuidam cada vez menos da 

própria saúde e consequentemente demoram a procurar e/ou 
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buscar os serviços de saúde, visto que o cuidado com a saúde 

na percepção dos homens é considerado sinal de fracasso 

(PEREIRA et al., 2015). 

Com isso, os agravos oriundos dessa atitude constituem 

como agravos e problemas de saúde pública, visto que  o 

acesso  dos homens aos serviços de saúde se dá, 

especialmente, mediante a assistência especializada e/ou 

secundária (VIEIRA et al., 2013). 

Neste contexto, a população masculina constitui-se  

sujeitos mais vulneráveis devido a inúmeros motivos, 

especificamente por sofrerem condições severas e crônicas de 

saúde, bem como morrerem mais cedo do que o público 

feminino. As evidências apontam que as principais causas de 

óbitos entre os homens, dizem respeito  as causas externas, 

doenças cardíacas, neoplasias malignas, diabetes mellitus e 

hipercolesterolemia (SANTOS et al., 2017). 

Frente a isso, comprovou-se a existência de um maior 

índice de mortalidade na população masculina sendo que os 

homens vivem em torno de sete anos a menos que as mulheres 

(CARVALHO et al., 2013). 

Contudo, ainda que as taxas masculinas simbolizem um 

peso significativo nos perfis de morbimortalidade, percebe-se 

que a participação do público masculino nos serviços de saúde, 

em especial na Atenção Primária à Saúde (APS), é 

significativamente reduzida em comparação ao público 

feminino (CARVALHO et al., 2013). 

No Brasil, observa-se a discussão ao mencionar que a 

APS parece constitui-se de serviços destinados apenas as 

mulheres, crianças e idosos. Portanto, diversas são as 

suposições e justificativas para ausência masculina nos 

serviços da atenção primária à saúde (CARVALHO et al., 2013). 
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Assim, o ideal seria que o acesso do sexo masculino aos 

serviços de saúde acontecesse de forma equitativa com os 

demais segmentos populacionais (VIEIRA et al., 2013). 

No campo da saúde coletiva, é percebido que parte da 

população masculina se evade dos serviços primários 

assistenciais, gerando consequências para o cenário de saúde 

dessa parcela da sociedade: alguns homens tendem a evitar a 

busca por estes serviços em decorrência dos conceitos 

socioculturais (BEZERRA; ALMEIDA JÚNIOR, 2014). Assim, 

aspectos de promoção da saúde podem deixar de serem 

percebidos a esta população. 

Uma parcela dos homens tende a buscar assistência 

apenas em situações específicas como dores que interfiram na 

jornada de trabalho ou na busca por medicação. Essa 

resistência masculina e a busca, na maioria das vezes, por 

assistência especializada tardiamente, acarretam 

consequências à saúde desses sujeitos (PEREIRA; NERY, 

2014). 

Frente a este cenário, o governo percebeu a importância 

e a necessidade de uma política de saúde que atendesse às 

necessidades do público masculino que, por questões culturais 

e entre outros aspectos, é resistente adaptar os hábitos 

saudáveis objetivando obter melhor qualidade de vida 

(AGUIAR; SANTANA. D; SANTANA. P, 2015).  

Neste sentido, as repercussões produzidas pelo perfil de 

mortalidade da população masculina, em decorrência de 

agravos; facilitaram a instituição da Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), para ampliar 

as estratégias de promoção da saúde a essa clientela.  

(BRASIL, 2008). 

A PNAISH tem como objetivo central orientar e garantir 

a prevenção e a promoção de saúde, com integridade e 
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equidade, enfatizando pela humanização da atenção à saúde 

do homem, com vista estimular o autocuidado e adoção de 

medidas preventivas, bem como o reconhecimento de que a 

saúde é um direito social básico e de cidadania de todo o povo 

brasileiro (PEREIRA et al., 2015). 

Aliado a isso, a PNIASH foi elaborada com ênfase 

principal para a população de homens adultos, na faixa etária 

de 20 a 59 anos. Vale lembrar, que a política não desconsidera 

as demias faixas etárias, porém delimita suas ações a esse 

recorte etário, pois se percebe que as demais populações: 

crianças, adolescentes e idosos; já estão inseridos nas ações 

programadas nos serviços de saúde. Ademais, a PNAISH está 

alinhada/centrada e em consonância com os princípios da 

Política Nacional de Atenção Básica, porta de entrada do 

sistema único de saúde(TEIXEIRA et al., 2014; VIEIRA et al., 

2017). 

Frente a isso, o público masculino devem ser o público 

protagonista da prevenção e promoção de saúde (transpondo a 

lógica curativista) de tal modo  que o cuidado deve focar não 

apenas nos aspectos biológicos, como também os 

determinantes sociais e psicológicos da saúde (SOUZA et al., 

2015). 

Assim, a integralidade do cuidado na atenção à saúde da 

população masculina deve está pautada em políticas e ações 

programáticas que atendam às demandas e necessidades 

desta  população no que concerce ao acesso à rede de 

cuidados em saúde, levando em consideração  a complexidade 

e as especificidades de diferentes abordagens do cuidado no 

processo saúde-doença em suas distintas dimensões: social, 

biológica e cultural (OLIVEIRA et al., 2013). 
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Aliado a isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) é o 

local recomendado para educar e estimular a comunidade 

masculina a adotar hábitos preventivos (SILVA et al., 2013).  

Isso se dá através da elaboração de atividades 

educativas em saúde por parte dos profissionais que compõem 

as Estratégias Saúde da Família (ESF) com vista o 

planejamento, a organização e o desenvolvimento de atividades 

coletivas e individuais com um olhar humanizado, tornando a 

assistência cada vez mais humanizada e eficiente, contribuindo 

na redução dos agravos à saúde da população masculina 

(AGUIAR; SANTANA. D; SANTANA. P, 2015). 

Com isso, as práticas de educação em saúde incluem 

três segmentos de atores prioritários: os profissionais de saúde 

que consideram e valorizam a prevenção e a promoção tanto 

quanto as práticas curativistas; os gestores em saúde que 

apoiam esses profissionais; e a população em geral que 

necessitam construir seus conhecimentos e elevar sua 

autonomia nos cuidados, individual e coletivamente 

(FALKENBERGet al., 2014). 

Sendo assim, a estruturação dos serviços de saúde da 

Atenção Primária através da ESF’s privilegia ações de 

promoção, proteção, prevenção e recuperação de saúde, de 

maneira integral e continuada (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).  

Nessa perspectiva, admita-se a necessidade de 

aumentar o nível de conscientização e/ou sensibilização dos 

homens mediante as ações educativas em saúde na APS, 

acerca da prevenção, promoção e adesão do público masculino 

ao serviço primário de saúde, como também o conhecimento 

sobre os fatores de riscos das doenças prevalentes no sexo 

masculino (SILVA et al., 2013). 

Levando em consideração que saúde masculina, 

encontra-se em uma das pautas governamentais e abordada 
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nos serviços de saúde; bem como no âmbito acadêmico, o 

interesse em realizar este estudo surgiu diante as realizações 

das atividades educativas em saúde, na APS, por parte dos 

pesquisadores com homens/pai onde buscou-se conhecer o 

que estes sabem acerca da educação em saúde.  

Além disso, em campo prático durante as vivências  

acadêmicas curriculares, e durante o desenvolvimento de uma 

pesquisas em Unidades Básicas de Saúde; percebeu-se a 

necessidade de ampliar estudos nesta temática que evidenciam 

as percepções desses sujeitos sobre educação em saúde. Isto 

poderá ajudar os profissionais de saúde, especialmente, os da 

ESF, acerca de melhorias/potencialidades nas atividades que 

envolvam este público.  

Por isso, o estudo contribui para a reflexão acerca da 

implementação e incorporação  de uma atenção integral voltada 

a comunidde masculina, assim como o desenvolvmento de 

práticas educativas durante os serviços de saúde, em especial 

na APS. Além disso, fornecerá visibilidade e ampliação das 

fronteiras do conhecimento acerca do assunto. 

Considerando o contexto apresentado, objetivou-se 

refletir acerca da educação em saúde sob a ótica masculina. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com 

abordagem qualitativa desenvolvido em uma UBS lozalizada na 

zona urbana do município da região Centro-Sul, estado do 

Ceará, Brasil. O período de coleta da dados foi durante o mês 

de outubro de 2016. O critério de inclusão aplicado para a 

escolha da Unidade Básica de Saúde foi a ESF que apresentou 

a maior quantidade de homens cadastrado na unidade de 

saúde. 



REFLEXÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOB A ÓTICA MASCULINA 

636 
 

Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: ser homem, 

se enquadrar na faixa etária de 25 a 59 anos, faixa etária essa 

alvo da PNAISH. Do mesmo modo, empregou-se os critérios de 

exclusão: ausência dos participantes durante o período da 

coleta de dados e os que apresentavam alguma limitação de 

comunicação que inviabilizasse a participação no presente 

estudo. Os participaram deste estudo foram num total de 22 

homens. 

Todos os participantes abordados foram esclarecidos 

sobre os objetivos da pesquisa, logo após, realizou-se a leitura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

Termo de Consentimento Pós-Esclarecido (TCPE). A seguir, 

foram colhidas as assinaturas como autorização e entregue  

cópia do termo para cada participante. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o roteiro 

de entrevista semiestruturado. Os discursos foram gravados 

através de um aparelho celular eletrônico, transcritos na íntegra 

e tratados em conformidade com a técnica de Análise de 

Conteúdo proposto por Bardin e organizados em categorias 

temáticas, que foi discutida com base na literatura atual. Para 

preservação do anonimato dos participantes, as falas foram 

identificadas pela letra ¨H¨, seguida de numeração crescente.  

Este estudo é recorte de outra pesquisa de trabalho de 

graduação. O estudo respeitou-se todos os princípios éticos e 

legais de pesquisas envolvendo seres humanos, obtendo 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Regional do Cariri. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização dos participantes 

 

Os participantes desse estudo foram 22 homens que se 

encontravam-se na faixa etária entre 25 e 59 anos. Algo 

semelhante foi encontrado em um estudo que tinha como 

objetivo  compreender os motivos da baixa procura dos homens 

pelo serviço de atenção primária à saúde, na qual os 18 

participantes estudados estavam na faixa etária de 25 a 59 anos 

(SALIMENA et al., 2013). 

Quanto ao grau de escolaridade, houve predominância 

45% (10) do ensino fundamental. No estudo de Trilico et al. 

(2015) apontaram semelhanças ao evidenciar que 21% dos 

participantes estudados terminaram o ensino fundamental. 

Em oposição aos achados, Pereira et al. (2015) 

revelaram que os homens entrevistados possuiam baixo nível 

de escolaridade e que, na maioria dos casos, não chegaram a 

concluir o ensino fundamental.  

Em relação as profissões exercidas, as ocupações foram 

diversas, conforme o quadro abaixo. 
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Quadro 1 – Profissões declaradas pelos usuários  
de uma ESF–Ceará.

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Algo diferente foi evidenciado no estudo Cavalcanti et al. 

(2014) ao evidenciarem no tocante a profissão que os homens 

estudados correspondiam a agricultores (07), com vínculo 

trabalhista nazona rural, contudo residentes na zona 

urbana,aposentado (01) ,pedreiro (01) ecomerciante (01).  

 

Educação em Saúde sob a ótima masculina 

 

Nessa categoria temática constatou-se que oito 

entrevistados, ainda desconhecem a finalidade e a relevância 

das práticas de educação em saúde. Em contrapartida, outras 

menções demonstram uma percepção acerca da educação em 

saúde voltada apenas para o repasse de informações e sua 

recepção de forma passiva: 
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É a distribuição de panfletos, a informação 

boca a boca. Isso aí ajuda muito na divulgação [de 

informações]. (H04) 

 

Acho que panfletos né, a reunião entre 

eles em passar de residência em residência. (H10) 

 

Atividade esportiva, educativa também 

que é, nesse caso, musculação. Aí são umas que 

eu considero. (H11) 

 

As reflexões de educação em saúde podem estar 

vinculadas aos determinantes do bem-estar, como moradia, 

lazer, renda; dentre outros. Tal fator pode ser reflexo positivo da 

atuação das equipes das ESF, ao proporcionarem esse 

conhecimento aos membros de uma família e, 

consequentemente, estes atuarem como propagadores de tais 

informações dentro do seu núcleo familiar (FERRETTI; 

BEHLING; SCHNEIDER, 2014). 

Nessa perspectiva, a equipe de saúde deve ser capaz de 

comprovar a presença desses determinantes no cotidiano de 

cada usuário, demonstrando a interação desses diversos 

fatores com a rotina humana e sua relevância no contexto do 

bem-estar. Dessa forma, pode fomentar a melhor 

compreensão, por parte do público masculino, das diversas 

vulnerabilidades que os mesmos podem estar expostos. 

Corroborando aos achados, Santos et al. (2017) 

evidenciaram em seu estudo que algumas atividades 

educativas deveram ser desenvolvidas a fim de estimular os 

homens a procurarem com frequência os serviços de saúde, e 

incluematividades na comunidade, experiências durante os 

campeonatos de futebol, oficinas e discussões na sala de 
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esperacom temáticas que sejam de interesse pelo público 

masculino. 

Sobre esse assunto, Salimena et al. (2013) apontaram 

que as ações voltadas a promoção à saúde, entre as quais 

torna-se presente a prevenção de agravos, objetiva-se auxiliar 

e/ou contribuir os homens no desenvolvimento e fortalecimento 

de habilidades, conforme as orientações associadas à melhoria 

da qualidade de vida(atividade física, reeducação alimentar, 

saneamento básico),com o foco em evitar o surgimento de 

doenças. 

A eficiência da educação em saúde pode ser 

incrementada se a equipe de saúde atuar de maneira 

sistemática, iniciando com a autopercepção, por parte dos 

usuários, acerca dos diversos fatores que influenciam no 

processo saúde-doença e a identificação desses fatores em seu 

cotidiano.  

Uma vez a consciência despertada, o gerenciamento do 

próprio bem-estar e a adoção da prevenção e promoção da 

saúde pode ser alcançado. Tais aspectos são considerados 

importantes para a promoção da saúde do homem. 

Outros participantes manifestaram uma ideologia voltada 

a capacitação da população acerca da autonomia no 

gerenciamento e na manutenção do próprio bem-estar: 

 
Práticas educativas em saúde é, pra mim, 

fazer mutirões...Ensinar o pessoal a como 

combater um tipo de doença e tudo. (H09) 

Penso que seja qualquer ação visando 

orientar a população com relação a adotar 

medidas preventivas pra evitar o aparecimento de 

doenças e mesmo também ao próprio tratamento 

das doenças. (H15) 
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Os participantes destacaram aspectos relacionados à 

educação em saúde como atividades coletivas direcionadas ao 

combate de doenças. Contudo, não fizeram menção a tal 

prática como estratégia de fortaleciamneto da promoção da 

saúde. 

Assim, com relação as ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças, torna-se cada vez mais necessário 

conhecer a compreensão dos homens sobreo processo saúde-

doença mediante o contexto no qual estão inseridos (XAVIER 

et al., 2015).  

Vale salientar que alguns pesquisadores afirmam que a 

associação entre as vulnerabilidades do público masculino e a 

baixa acessibilidade, de alguns destes, aos serviços primários 

de saúde; podem intensificar tais riscos. Nesse aspecto a 

educação em saúde, além de outras ferramentas, atua como 

eixo estrutural para o alcance das metas de prevenção e 

promoção da saúde propostas pela PNAISH (MOURA et al., 

2014). 

Á partir disso, Guerreiro et al. (2014) apontaram que a 

abordagem educativa necessitam estar presente em todas as 

ações visando na promoção da saúde  e prevenção as doenças, 

possibilitando a incorporação de ideias e práticas ao cotidiano 

das pessoas deforma a atender às suas reais necessidades. 

Percebe-se que a educação em saúde é um mecanismo 

que instiga o autocuidado através do aprendizado. Nessa 

perspectiva, os profissionais da saúde, ao fazerem uso de 

metodologias educativas, devem nortear o público masculino 

em direção à auto percepção de suas vulnerabilidades e de sua 

autonomia em moldar a própria saúde e o seu meio, através de 

ações que trabalhem as potencialidades de cada pessoa e 

transgridam a medicalização e a não contextualização da 

patologia com o cotidiano do usuário (STORINO, 2013). 
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O trabalhar a compreensão, por parte do público 

masculino, acerca das vulnerabilidades e das influências do 

ambiente sobre o estado de saúde, pode ser mais efetivo do 

que exigir condutas a serem seguidas.  

Nesse aspecto, ofertar espaço para que os homens 

possam discutir livremente, acerca de temáticas relevantes aos 

mesmos, pode refletir positivamente no alcance dessa meta. 

Aos profissionais de saúde, cabem dispor de condutas 

diferenciadas e a condução dos discursos dos homens, 

promovendo autonomia e efetividade no despertar da 

consciência perante a saúde. 

Com isso, torna-se necessário elaboração de atividades 

voltadas para esse grupo, quando podem ser realizadas 

atividades educativas e preventivas com atenção às questões 

relacionadas ao gênero masculino, assim como é dever do 

profissionais de saúderepassar segurança durante as 

consultas, bem como no acolhimento desse público com o 

intuito de que cada vez mais sua participação seja ativa e não 

somente na procura da unidade para a cura de enfermidades 

(AGUIAR; SANTANA. D; SANTANA. P, 2015). 

Somado a isso, as ações de saúde voltadas aos homens 

devem ser eficazes sendo capazes de reduzir o quadro 

epidemiológicodos problemas de saúde pública queacometem 

o contingente masculino. Diante disso, o planejamento das 

ações deverm levar em consideração a amplitude que 

apromoção em saúde proporciona aos sujeitos (TRILICO et al., 

2015). 

Logo, torna-se imprescendível investir em educação 

para valorizar e reconhecer asatividades que evitem e/ou 

dificultem comportamentos de risco à saúde pela população 

masculina (OLIVEIRA et al., 2013). 
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Acerca disso, a integralidade da atenção à saúde,  

perpassa pelosprincípios da vigilância e promoção da saúde, do 

respeitoàs diversidades social, cultural, racial e de gênero e 

compreende aspectos que abrande a qualidade da assistência 

dispensada, a visualização como um todo do indivíduo a 

sercuidado, objetivando a identificar as dimensões individual 

ecoletiva desses atores (CARVALHO et al., 2013). 

A eficiência das ações prestadas pode influenciar na 

satisfação dos homens perante os serviços de saúde. Nesse 

contexto, é necessário transcender a assistência puramente 

biologicista e medicalizada, investigando, juntamente com o 

usuário e por meio do diálogo, os diversos fatores que estão 

interferindo em seu bem-estar. 

 

CONCLUSÕES  

 

Percebe-se que os homens reconhecem a educação 

em saúde como prática importante. Destacarm aspectos 

relacionados a coletividade e prevenção de doenção e agravos.  

Embora a APS atue na perspectiva de fornecer 

assistência adequada e holística a todos os membros de uma 

família, em alguns casos, os homens tendem a negligenciar o 

próprio bem-estar em decorrência dos fatores socioculturais 

que o formam.  

Nessa perspectiva, a Educação em Saúde pode ser 

explorada como uma medida para tentar modificar essa 

realidade, trabalhando a atração desse público para a Atenção 

Primária, o despertar da consciência perante a relevância dos 

cuidados com a saúde e a capacitação desse público em atuar, 

de maneira autônoma, no gerenciamento dos fatores que 

compões o seu processo saúde-doença.  
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Em relação à concepção masculina, acerca da Educação 

em Saúde, constatou-se que os entrevistados manifestaram 

pensamentos vinculados ao modelo biomédico e a 

medicalização da assistência. Isso, gera consequentemente, 

discussão sobre as ações de promoção da saúde como 

possibilidade para melhora da qualidade de vida. 

Nessa perspectiva, é necessário que a equipe de saúde 

e gestores, promovam estratégias para atrair essa população 

aos serviços de saúde. A educação em saúde é fundamental 

para tal e por isso, deve ser trabalhada mestratégias de 

fortalecimento dessa atividade com toda a equipe de saúde. 

Percebe-se que há necessidade de se ampliar as 

práticas educativas, nos diversos serviços de saúde, para que 

a promoção da saúde impacte na qualidade de vida desses 

indivíduos. Sugere-se ainda que a temática seja ampliada dada 

as vulnerabilidades que estão expostos e a necessidade de 

promoção da saúde das populações. 
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RESUMO: Este trabalho objetiva relatar as experiências 
vivenciadas durante o Estágio Supervisionado em Laboratório 
do Curso Técnico em Análises Clínicas da Escola Técnica de 
Saúde da Universidade Federal da Paraíba. O percurso de 
estágio foi realizado no Laboratório de Análises Clínicas do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley - HU/UFPB/Ebserh, 
durante os meses de outubro e novembro de 2019, com carga 
horária de 80 horas, nos setores de Coleta, Hematologia, 
Uroanálises, Bioquímica, Parasitologia, Microbiologia, 
Micologia, Imunologia e Agência Transfusional. Foi possível 
observar a rotina diária dos profissionais envolvidos nos 
setores, realizar algumas práticas pertinentes às competências 
do técnico, integrando o conhecimento teórico, visto no 
currículo de formação, ao exercício profissional. O diálogo com 
profissionais da área agregou muitos valores, alguns se 
disponibilizaram a ajudar e ensinar o que tinham domínio. 
Todas etapas do estágio foram cumpridas de forma satisfatória, 
mesmo quando os profissionais tinham grande demanda de 
trabalho, no oportuno os discentes tiravam dúvidas e 
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acompanhavam assiduamente a rotina para obter o máximo 
possível de dados qualitativos e experiência contextualizada. 
Na trajetória de formação acadêmica do Técnico em Análises 
Clínicas, destaca-se o percursso do Estágio, como estratéria de 
integração do futuro profissional com a realidade do ofício do 
trabalho, colocando em suas ações a ciência, a tecnologia e a 
ética a serviço da vida. 
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Análises Clínicas. 
Laboratório.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de saúde que se dedicam às atividades de 

assistência médica, dentre eles, os Laboratórios de Análises 

Clínicas, requer o emprego de métodos e técnicas específicas, 

que garatam resultados confiáveis e de qualidade, no subsídio 

ao diagnóstico de diversas patologias, de forma que os 

resultados produzidos sejam fidedignos, a situação clínica 

apresentada pelos pacientes, a fim de possibilitar a 

determinação, realização correta de diagnóstico, tratamento e 

prognóstico de doenças (CHAVES, 2010). 

Na responsabilidade que recai aos diversos profissionais 

que atuam neste setor, ressalta-se a atuação do Técnico em 

Análises Clínicas, como elo fundamental de apoio ao 

diagnóstico, junto a equipe de saúde, principalmente no que 

remete ao preparo e execução de exames laboratoriais, que 

perpassam as etapas de coleta, tratamento, análise do material 

biológico e obtenção dos resultados das análises, atentando-se 

à necessidade de capacitação profissional, que acompanhem 

os avanços científicos e tecnológicos, inerente à área 

(VELOSO; PAIXÃO, 2013). 
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Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

instruído pelo Ministério da Educação, o Técnico em Análises 

Clínicas é o profissional responsável por “executar atividades 

padronizadas de laboratório necessárias ao diagnóstico, nas 

áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, 

hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise”. O 

campo de atuação profissional é diversificado, podendo 

trabalhar em laboratórios de instituições públicas e privadas, 

hospitais, postos de saúde, ambulatórios e  laboratórios de 

controle de qualidade em saúde, que prestam serviços de apoio 

ao diagnóstico clínico, bem como, laboratórios de pesquisa e 

ensino na área biomédica (Costa, 2017). 

Além destes aspectos, destaca-se a importância social 

deste profissional, que assite o paciente, nas orientações 

necessárias quanto ao preparo do exame a ser realizado, no 

emprego de técnicas de coleta, recebimento, conferência e 

processamento de amostras biológicas, assim como, o senso 

de responsabilidade, competência técnico científica e 

segurança, na conduta correta da utilização de equipamentos 

laboratoriais, aplicação de técnicas de biossegurança, 

necessárias à manipulação e descarte dos fluídos, resíduos 

biológicos e químicos do processo de trabalho, que envolvem 

também, a interação profissional, prestando assistência junto 

ao bioquímico, biomédico, médico hematologista e/ou 

patologista na execução dos procedimentos diagnósticos, 

produtivos e terapêuticos. Essas ações em conjunto, resultam 

em informações indispensáveis para o diagnóstico e tratamento 

correto de doenças da população assistida (CORTE; LEMKE, 

2015). 

Na trajetória de formação acadêmica do Técnico em 

Análises Clínicas, destaca-se o percursso do Estágio, como 
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estratéria de integração do futuro profissional com a realidade 

do ofício do trabalho, colocando em suas ações a ciência, a 

tecnologia e a ética a serviço da vida. 

Neste contexto, o estágio compreende o período em que 

o aluno tem a chance de vivenciar as atividades práticas, 

atrelado à teoria vista no currículo de formação, bem como, 

favorece o crescimento pessoal e profissional visto que, 

aproxima o aluno a realidade do mundo do trabalho, 

oportunizando situações de aprendizado que permitem 

aperfeiçoar os conhecimentos, desenvolver habilidades e 

competências, de forma crítica e reflexiva, da rotina 

profissional(CORTE; LEMKE, 2015; SILVA; GASPAR; 2018). 

Enfatiza-se a importância dos Estágios Supervisionados 

na trajetória de formação acadêmica do Técnico em Análises 

Clínicas, por permitir momentos enriquecedores de troca de 

experiências, vinculado a prática da rotina profissional nos 

diversos serviços de saúde, onde o estudante têm possibilidade 

de prestar serviço à comunidade, dedicando-se ao exercício da 

ética em saúde e das relações interpessoais, necessárias às 

demandas do mercado, que necessitam cada vez mais de 

profissionais com habilidade técnica e humanizados, que se 

dediquem ao que faz com zelo, estima e competência técnica 

(RIGOBELLO et al. , 2018). 

O presente trabalho apresenta o relato de experiências 

vivenciadas, destacando a importância das atividades práticas 

realizadas no Estágio Supervisionado do Curso Técnico em 

Análises Clínicas da Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba / UFPB, desenvolvidas no Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital Universitário Lauro Wanderley – 

HULW/UFPB/Ebserh, no turno da manhã, das 07 às 11 horas, 



RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE JOÃO PESSOA 

651 
 

no período de outubro a novembro de 2019, com carga horária 

total de 80 horas. 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley é o hospital 

escola da UFPB, localizado no Campus Universitário I, bairro 

Castelo Branco, no município de João Pessoa, recebe 

estudantes de diversos níveis de formação, para 

desenvolverem atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

sendo referência no aprendizado acadêmico. Foi fundado em 

1980, encontra-se vinculado ao Ministério da Educação, e 

desde 2015, filiou-se a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares / Ebserh, promovendo atividade de atendimento à 

saúde vinculada ao SUS, sendo referência para o estado da 

Paraíba, prestando atendimento na área ambulatorial e 

hospitalar em diversas especialidades médicas, para grande 

parte dos municípios (EBSERH/ HULW-UFPB, 2019). 

A prestação de serviços, deste hospital, se aplica em 

diversas áreas como, Medicina, Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Farmácia, Odontologia, Serviço Social, Psicologia, 

Educação Física e Análises Clínicas.  No ambulatório, são 

oferecidos os serviços assistenciais em consultas 

especializadas, com exames de média e alta-complexidade 

realizados em: Patologia clínica, Anatomopatologia e 

Citopatologia, Radiodiagnóstico, Ultrassonografia e Diagnose 

(EBSERH/ HULW-UFPB, 2019). 

As atividades de estágio acompanhadas no Laboratório 

de Análises Clínicas do referido hospital, passaram pelas 

etapas, desde o recebimento, coleta de amostras biológicas, 

triagem do material, processamento e leitura dos resultados, até 

a emissão de laudos. Os setores de Bioquímica,  Imunologia, 

Hematologia e Microbiologia contém, em sua maioria, 

equipamentos automatizados. A automação e o uso de 
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tecnologias em um laboratório clínico viabilizam o processo do 

trabalho, reduzindo tempo, oferecendo pouca exposição  

à riscos biológicos, menos uso de reagentes e insumos, 

conseguindo assim, a otimização de recursos, e atendimento às 

demandas dos pacientes de forma prática e segura 

(CAMPANA; OPLUSTI, 2011). 

Formar profissionais para o exercício de atividades 

técnicas em saúde, mesmo em áreas bem analíticas como é o 

caso das análises clínicas, vai além de uma formação técnica 

de qualidade, como também formar cidadãos conscientes de 

sua responsabilidade técnica e social, cientes de seus direitos 

e deveres na construção de uma sociedade mais solidária e 

menos desigual. 

A observação da rotina profissional, a autoavaliação, o 

exercício prático, os questionamentos e resolução de 

problemas, no caminho do estágio, são  elementos importantes 

no processo de ensino-aprendizagem-avaliação, imbuindo o 

aluno a ser um profissional diferente, ativo, participativo e 

transformador, com uma visão crítica e humanizada, no 

contexto da saúde local, que reflete aspectos importante na 

formação do futuro Técnico em Análises Clínicas, com perfil 

profissional que supera a formação técnica de sujeitos 

mecanizados (RIGOBELLO et al.,2018). 

Face ao exposto, este capítulo objetiva expor as 

observações e atividades desenvolvidas durante o ciclo de 

Estágio Supervisionado em Laboratório de Análises Clínicas do 

HU/UFPB/Ebserh, nos setores de Coleta, Hematologia, 

Uroanálises, Bioquímica, Parasitologia, Microbiologia, 

Micologia, Imunologia e Agência Transfusional, onde foi 

possível observar a rotina diária dos profissionais envolvidos 

nesses laboratórios, realizar algumas práticas pertinentes às 
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competências do técnico, assim, integrar o conhecimento 

teórico ao campo de atuação profissional da área. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um trabalho independente de natureza 

qualitativa onde a coleta de informações foi resultado das 

experiências vivenciadas na disciplina Estágio Supervisionado 

em laboratório do Curso Técnico em Análises Clínicas da 

Escola Técnica de Saúde do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba – ETS/CCS/UFPB. 

As atividades de estágio foram realizadas no Laboratório 

de Análises Clínicas,  setores: Coleta, Hematologia, 

Uroanálises, Bioquímica, Parasitologia, Microbiologia, 

Micologia, Imunologia e Agência Transfusional, do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley - HU/UFPB, que é um hospital 

público vinculado ao SUS, referência para o estado da Paraíba, 

sob administração da empresa Ebserh.  

O estágio foi realizado no período de outubro à  

novembro de 2019, as fontes de informações foram obtidas por 

meio da observação da rotina profissional, atividades práticas 

executadas, e do diálogo estabelecido com os funcionários dos 

setores, das quais, foram registradas em cadernos de 

anotações para comprimento do relatório acadêmico das 

atividades desenvolvidas ao término do estágio. 

As informações foram selecionadas levando em 

consideração os pontos de maior relevância para o objetivo do 

estudo aqui proposto (MORAES; GUZZI; SÁ, 2019). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coordenação e supervisão do Estágio da 

ETS/CCS/UFPB, organizou o cronograma dos discentes nos 

setores de atuação de acordo com a grade curricular já cursada 

individualmente pelos mesmos, subdividindo-os em períodos 

pré-determinados. 

Antes de iniciar o percurso do estágio, os alunos 

receberam orientações sobre os potenciais riscos biológicos 

que ocorrem em predominância na rotina hospitalar, assim 

como, esclarecimentos sobre a  importância do controle de 

infecções hospitalares, e a obrigatoriedade quanto à utilização 

adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

necessárias à execução das atividades laboratoriais.  

Foram apresentados os profissionais que trabalham em 

cada setor do laboratório, que além da execução de exames, 

também prestam apoio a projetos de pesquisa, estágios 

curricular e extracurricular para alunos dos cursos de 

graduação e cursos técnicos da UFPB (SILVA; GASPAR, 2018; 

EBSERH/HULW-UFPB, 2019). 

No que diz respeito as execução das medidas de 

biossegurança, faz-se necessário que os profissionais estejam 

sensibilizados quando aos riscos de exposição aos agentes 

potencialmente infectantes, que podem comprometer a 

qualidade dos exames realizados, o local de trabalho e a saúde 

dos funcionários do setor.  

Vale salientar, que nas observações realizadas, foi 

constatado, que os profissionais são atentos quanto a leitura 

prévia de rótulos dos reagentes, para ter certeza que selecionou 

frasco/tubo correto para o procedimento, no entanto, alguns 

profissionais são omissos quanto ao uso adequado de alguns 
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EPIs, como luvas de proteção, máscaras, calça e sapato 

fechado. 

Nos setores de estágio, o aluno sempre esteve 

acompanhado pelo supervisor local ou técnico do laboratório, 

sendo toda atividade realizada por orientação prévia, esta 

conduta, trouxe segurança ao aluno que estava desenvolvendo 

a atividade de rotina profissional pela primeira vez (SANTOS et 

al., 2019). 

Com relação aos serviços prestados, verificou-se a 

constante preocupação dos profissionais em garantir a 

qualidade nos exames realizados e resultados obtidos. Deste 

modo, foram efetuadas avaliações regulares, sistemáticas e 

rigorosas, da execução das técnicas preparadas e avaliações 

periódicas dos resultados alcançados. 

No que remete ao controle de qualidade laboratorial, 

constatou-se que foram realizados avaliações periódicas da 

precisão e exatidão dos resultados, baseados em controle 

interno, do qual, foi efetuado diariamente e/ou semanalmente, 

dependendo do aparelho automatizado ou do teste em causa, 

sendo a primeira atividade realizada no dia, com amostras 

estabilizadas fornecidas por laboratórios de referência.  

 Estas amostras, apresentam longos períodos de 

estabilidade e referem normalmente três níveis distintos: alto, 

médio e baixo, com parâmetros numéricos bem definidos. A 

realização do controle interno, permite avaliar a precisão dos 

resultados obtidos, sendo estes, diariamente compilados e 

comparados com os valores de referência do controle usado, 

sendo necessária para a validação dos resultados da análise 

das amostras processadas pelo setor (PAIVA, 2014). 

Foi realizado o acompanhamento da rotina laboratorial 

durante a coleta de sangue e demais amostras biológicas. O 
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respectivo setor é subdividido em várias salas para a coleta de 

sangue dos pacientes, sob responsabilidade do técnico da 

subunidade, que possui uma rotina intensa de atendimento a 

pacientes da cidade e regiões circunvizinhas, com maior 

frequencia pela manhã, onde são realizadas coletas de sangue 

por venopunção em seringa ou a vácuo, essas amostras, são 

utilizadas em testes sorológicos, e distribuídas em tubos de 

coleta específicos, de acordo com a requisição do exame que 

foi solicitado pelo médico. 

Neste setor, a atenção e o cuidado devem ser 

redobrados, pois, as amostras são recebidas e identificadas de 

acordo com os dados do cadastro do paciente. Antes de realizar 

a coleta de sangue, por exemplo, o técnico faz a conferência 

dos dados do paciente para etiquetagem do frasco, bem como 

organiza na bancada todo material necessário para realizar o 

procedimento.  

Foi acompanhado, a realização de exames com curva 

glicêmica, que têm por objetivo, verificar a concentração de 

glicose no sangue, para isto, coletou-se as amostras dos 

pacientes em jejum, e depois é forcecido ao mesmo, um líquido 

açucarado para ingestão, e após tempo de 30 min, procedeu-

se uma nova coleta sanguíne, a afim de verficar alterações de 

concentração glicêmica, este exame, auxilia no diagnóstico de 

diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina ou outras 

alterações relacionadas às células pancreáticas. 

No setor de coleta, também foram recebidas amostra de 

fezes e urina dos pacientes, onde é realizada a triagem das 

amostras, que posteriormente são encaminhadas para os 

setores específicos. Verificou-se que a etiqueta que é colocada 

na guia dos exames durante o cadastro do paciente na 

recepção, auxilia bastante no processo de triagem das 
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amostras, verficando o tipo de exame a ser realizado e a 

integridade das amostras coletadas,  garantindo a qualidade de 

todo processo.  

No setor de Bioquímica, as práticas realizadas pelo 

estagiário ficaram restritas à medição de volume de urina de 24 

horas, e acompanhamento do responsável técnico em coletas 

de exame de curva glicêmica. Os exames realizados são, em 

sua maioria, dosagens bioquímicas em soro onde o 

equipamento utilizado, tem a capacidade de realizar 

simultaneamente testes de ponto final, reações cinéticas e de 

potenciometria. 

Destarte, neste setor são realizados uma variedade de 

testes bioquímicos por dia, através da utilização de 

analisadores bioquímicos automáticos, sendo os testes mais 

comuns: glicemia, TGO (Transaminase Glutâmico-

Oxalacética), TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica) ureia, 

creatinina, LDL (Low Density Lipoproteins - Lipoproteínas de 

Baixa Densidade)e HDL (High Density Lipoproteins - 

Lipoproteínas de Alta Densidade). 

No setor de Uroanálise, foi possível acompanhar o 

recebimento das amostras biológicas, realizar a triagem do 

material, com identificação e separação, assim como observar 

as etapas de calibração do aparelho analisador de urina. Foi 

possível ao estagiário realizar a técnica do exame do sumário 

de urina, que perpassa pelos exames físico, químico e 

microscópico da amostra. O exame físico consiste na 

identificação da amostra, volume e coloração; o teste químico é 

feito de forma automatizada, através da leitura de fitas reativas, 

onde são obtidos os dados como: densidade, Ph, bilirrubina, 

urobilinogênio, glicose e outros; já análise ao microscópico, é 

feito após a centrifugação da amostra, onde uma gota do 



RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE JOÃO PESSOA 

658 
 

sedimento é posta entre lâmina e lamínula e observado ao 

microscópio, para diagnosticar a presença de leucócitos, 

hemácias, muco, cristais, por exemplo. 

Sabe-se que, a variação da cor normal da urina é 

decorrente do estado de hidratação do organismo e da variação 

das concentrações de alguns pigmentos, a coloração amarelo-

escura ou âmbar, pode ser determinada pela presença anormal 

do pigmento bilirrubina. Este pigmento, também pode ser 

observado após agitar o tubo de urina e observar a olho nu a 

presença de espuma amarela. A coloração amarelo-alaranjada 

ocorre quando há administração de derivados de piridina para 

o tratamento de infecções urinárias. Quando é encontrado 

sangue na urina, uma alteração comum é a coloração que vai 

desde o vermelho rosado a vermelho negro, dependendo da 

quantidade de sangue, pH da urina e o tempo de contato. A 

urina com pH ácido, não colhida recentemente, possui uma 

coloração marrom-escura resultante da conversão da 

hemoglobina em meta-hemoglobina. A presença de 

hemoglobina e mioglobina na urina apresentam uma coloração 

vermelha e aspecto límpido enquanto a presença de eritrócitos 

conduz a um aspecto turvo. A coloração da urina pode mudar 

também pela ingestão de alimentos, medicações e vitaminas 

que serão eliminados pela urina causando mudança em sua 

coloração (FERREIRA, 2014). 

Na Hematologia, as atividades realizadas foram bem 

dinâmicas e de forma contínua, conforme o recebimento das 

amostras de sangue, provenientes do ambulatório ou de 

pacientes internos, sendo estes, prioritários para liberação dos 

resultados. Previamente, os tubos coletores são organizados de 

forma crescente de acordo com o número de protocolo 

registrado nele, logo após são colocados nos equipamentos 
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para realização dos testes, como exemplo, o equipamento de 

analisador automático de células sanguíneas. A preparação dos 

esfregaços em lâmina e análise microscópica é realizada para 

todos os tubos de amostras biológicas, quando identificada 

alguma alteração nos resultados dos exames. A observação 

dos esfregaços preparados é realizada pela técnia de 

microscopia que permite avaliar a morfologia das células 

presentes (leucócitos, eritrócitos e plaquetas) e a detecção de 

certas anomalias nas mesmas (PAIVA, 2014). 

Os exames hematológicos estudam diversos parâmetros 

que afetam a produção do sangue e seus componentes, entre 

os exames mais solicitados podemos citar o hemograma. Neste 

setor o técnico atua principalmente realizando os processos 

manuais porque alguns exames como tipagem sanguínea e a 

velocidade de hemossedimentação (VHS), ainda não são 

automatizados utilizando apenas a centrífuga como apoio, mas 

as amostras dos hemogramas são colocados no analisador 

hematológico automatizado (PEIXOTO, 2014). 

As atividades acompanhadas no setor de Imunologia 

compreendeu a observação da calibração e teste controle dos 

equipamentos, a acompanhamento de alguns exames, dentre 

eles, osde maior requisição são os de diagnóstico de HIV, 

hepatites B e C, dosagens de hormônios da tireoide, ferritina e 

vitamina D. Além desses, há realização de exame FAN (fator 

antinuclear) uma vez na semana e exames de bancada com 

testes-rápidos. 

Também foi possível acompanhar o exame do  VDRL 

(Venereal Disease Research Laboratory), que é o exame de 

mononuclease infecciosa, cujo preparo é realizado 

manualmente, sendo utilizada a placa Klineque, para 

observação macroscópica e microscópica, sendo esta 
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oportunizada para visualização.  Este teste, é utilizado para o 

diagnóstico e acompanhamento no tratamento de pacientes 

com Sífilis, que se caracteriza por ser uma doença causada pela 

bactéria espiroqueta denominada Treponema Pallidum, cuja 

infecção conduz ao aparecimento de anticorpos específicos 

para essa patologia.  Por meio dos estudos imunológicos são 

desenvolvidas vacinas e anticorpos específicos ou reguladores 

do sistema imune (MOLINARO; OLIVEIRA, 2009; RIBEIRO; 

VIZZONI, 2013; FERREIRA, 2014). 

Pelo acompanhamento da rotina laboratorial do setor de 

Microbiologia, foi possível observar os procedimentos que são 

executados para detecção de bactérias existente em amostras 

biológicas. Nesse setor , são executadas técnicas de cultura de 

urina, hemocultura, coloração de Gram e preparação de meios 

de enriquecimento. Para preparação de cultura de urina, são 

utilizados meios enriquecimentos (CLED), as placas de Petri 

são identificadas com a numeração da amostra, nome do 

paciente e data que a mesma foi semeada para acomodação 

em estufa. Para verificar presença de bactérias no sangue é 

feita a hemocultura automatizada, a amostra passa cindo dias 

consecutivos no equipamento, e o acompanhamento é feito 

pelo computador. Após passar o período necessário, é possível 

observar o resultado das amostras, sendo elas positivas ou 

negativas.A técnica de coloração de Gram é feita em amostras 

de líquidos biológicos, secreções e etc., utilizando Violeta, 

Lugol, Álcool Acetona e Fucsina. 

Na Microbiologia o principal objetivo é purificar e 

identificar colônias de bactérias ou leveduras semeadas em 

meios de cultura a partir de diversos tipos de amostras, 

provenientes de diversas fones como: catéteres, hemoculturas, 

secreções brônquicas, líquido cefalorraquidiano, exsudados 



RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE JOÃO PESSOA 

661 
 

vaginais, biópsias, fezes, urinas, líquidos peritoneais, pleurais, 

pericárdicos e sinoviais (PAIVA, 2014; ORMONDE, 2019).  

O setor de Micologia é o mais reduzido em termo de 

espaço físico, onde são realizadas algumas coletas de raspado 

de pele, pelos e unha; realização de exame direto; cultivo em 

meios Ágar Sabouraud e Mycosel, deixando em temperatura 

ambiente entre uma e duas semanas; havendo crescimento, 

procedendo com isolamento e identificação, tanto 

macroscópica quanto microscópica. 

A Micologia se dedica a identificar os tipos de fungos, no 

hospital esse tipo de identificação é realizada para que possa 

haver o tratamento adequando combatendo os fungos 

prejudiciais a saúde humana, após a higienização do local da 

ferida é realizada a coleta com o auxilio do swab ou raspado 

com bisturi e armazenado em tubo estéril para posterior cultivo 

com os meios de cultura adequados para o cultivo (PAIVA, 

2014). 

No setor de Parasitologia , foi possível acompanhar o 

exame parasitológico de fezes,  utilizando o método HPJ, que 

consiste na diluição das fezes em água, passando em uma 

peneira com gaze e ocorrendo sedimentação espontânea no 

fundo de um cálice. Uma gota do sedimento é colocada em uma 

lâmina de vidro, corada com lugol e observada em microscópio, 

visando à pesquisa de ovos, cistos, larvas e outros elementos 

importantes nas fezes. Outros exames realizados no setor são: 

a pesquisa de gordura fecal, utilizando método qualitativo, com 

corante SUDAM III; determinação do pH fecal, com fita 

reagente; pesquisa de sangue oculto nas fezes, através de 

teste-rápido; Técnica de Kato-Katz, para contagem de ovos de 

parasitos.  
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A Agência Transfusional é a unidade responsável pelo 

armazenamento das bolsas de sangue para transfusão 

sanguínea. Neste setor, são feitos os testes e provas que 

antecedem a transfusão em pacientes do hospital A unidade 

recebe as bolsas já fracionadas, vindas do Hemocentro da 

Paraíba, a quantidade de bolsas de sangue deve atender a 

demanda do hospital, por tanto não são feitos pedidos em 

excesso, levando em consideração que as mesmas têm prazo 

de validade. No percurso do estágio, as atividades neste setor 

limitou-se ao acompanhamento da rotina dos profissionais. 

 

CONCLUSÕES  

 

O percursso do Estágio Supervisionado em Laboratório, 

permitiu o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e 

práticos obtidos no currículo de formação, bem como a 

oportunidade de vivenciar a rotina laboratorial de um hospital 

público tem valor primordial para a formação do profissional, 

que almeja se inserir no mercado de trabalho. 

Foi possível observar que o hospital, fonte do estágio, 

oferece equipamentos de alta tecnologia para realização dos 

exames, diminuindo dessa maneira os erros nos resultados. 

Assim como preza pelo controle de qualidade dos equipamento 

e exames realizados, o que gera confiabilidade no que se 

produz. 

A utilização das medidas de biossegurança seja na 

proteção individual ou coletiva dos profissionais, passa a fazer 

sentido quando os discentes se insere em um campo real de 

veiculação constante de agentes de riscos, que podem trazer 

prejuízos a saúde humana, principalmente quando as normas 

de biossegurança são negligenciadas.  
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O contato direto com os técnicos no campo de estágio 

agregou muitos valores, alguns se disponibilizaram a ajudar e 

ensinar o que tinham domínio, para que saíssemos carregando 

dicas e exemplos de como ser um bom profissional naquilo que 

se faz.  

Todas etapas do estágio foram cumpridas de forma 

satisfatória, mesmo quando os profissionais tinham grande 

demanda de trabalho, no oportuno os discentes tiravam dúvidas 

e acompanhavam assiduamente a rotina para obter o máximo 

possível de dados qualitativos e experiência contextualizada. 
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RESUMO: O programa Consultório na Rua é um relevante 
serviço criado no ano de 2012 pelo Ministério da Saúde - MS 
que visa garantir o acesso da população em situação de rua aos 
serviços de saúde, desenvolvendo ações da atenção básica na 
promoção, prevenção, reabilitação da saúde e redução de 
danos entre outras, no território que o usuário se encontra, a 
rua, devendo estabelecer uma estreita relação com a unidade 
básica de saúde, e também com outros serviços da rede 
quando assim o usuário necessitar. É imperativo respeitar o 
tempo que o usuário impõe para aceitar o cuidado, 
concomitantemente a importância do vínculo. Diversas são as 
dificuldades desta população em acessar os serviços de saúde, 
seja por pouco conhecimento, seja por falta de documentação 
pessoal, ou vinculação inexistente com a equipe. Diante do 
exposto evidencia-se a necessidade de pactuar o trabalho das 
equipes do Consultório na Rua e as equipes da Estratégia de 
Saúde da Família, para tanto as reuniões matriciais 
representam um instrumento potente na resolutividade dos 
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processos de trabalho e da garantia do acesso da população 
em situação de rua aos serviços da Atenção Básica. 
Palavras-chave:Saúde da Família.Consultório na Rua. 
Matriciamento.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O grande número de pessoas vivendo em situação de 

rua é uma realidade presenciada em vários países. No Brasil, 

este cenário é mais comumente visualizado nas grandes 

cidades, evidenciando extrema vulnerabilidade social, 

privações de direitos e violência. Os fatores associados às 

pessoas em situação de rua são complexos e desafiadores para 

os vários setores da sociedade, assim como para o Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

Buscando a resolução dessa problemática, o Ministério 

da Saúde do Brasil vem apresentando iniciativas voltadas a 

essa população, como o II Plano Operativo (2017- 2019) das 

ações de saúde previstas na Política Nacional para a População 

em Situação de Rua no âmbito do Sistema Único de Saúde e, 

o Consultório na Rua (FERREIRA; ROZENDO; MELO, 2016; 

BRASIL, 2017). 

Antes de sua conformação atual, o CnR era chamado de 

“Consultório de Rua”, fato este modificado através das portarias 

122, 123 de 25 de janeiro de 2012, que propôs a mudança do 

termo. Até então, o Consultório de Rua era ligado à 

Coordenação Nacional de Saúde Mental, direcionado a 

população usuária de álcool e outras drogas. A migração 

aconteceu devido à necessidade de assemelhar esse serviço 

ao de estratégia de saúde da família, servindo como alternativa 
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de atenção básica para as pessoas em vulnerabilidade 

(FERREIRA; ROZENDO; MELO, 2016).  

A Política Nacional para a População em Situação de 

Rua (PNPSR), instituída em 23 de dezembro de 2009, 

caracteriza como “população em situação de rua”: conjunto de 

indivíduos heteregêneos que tem como denominador comum a 

pobreza extrema, como também os laços familiares fragilizados 

ou até memso inexistente, outro ponto que caracteriza a 

população de rua, é o fato de nãpo ter moradia convencional, 

buscando nas unidades de acolhimento abrigo para pernoitar. 

Muitas vezes desaparecem por pequenos períodos (BRASIL, 

2009). 

Tais portarias estabelecem as diretrizes de organização 

e funcionamento das eCnR, como também os profissionais 

integrantes, como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

agentes de ação social, médicos e odontólogos (BRASIL, 

2009). 

A proposta do Consultório na Rua (CR) consiste em 

promovera articulação da rede de saúde com às pessoas em 

situação de rua, seja usuários de álcool e outras drogas, e 

também de pessoas que pelos mais diversos motivos, 

romperam com a família sanguínea(FERREIRA; ROZENDO; 

MELO, 2016). 

A estratégia CR surgiu da união das experiências de 

modalidades como: Redução de Danos, Programa Saúde da 

Família sem Domicílio e Consultório de Rua. Incorporando 

práticas de prevenção e promoção da saúde, com o objetivo de 

melhorar o acesso aos serviços de saúde e da qualidade de 

vida, tendo seus princípios norteadores os do SUS. Possui forte 

característica de ajustar-se à dinâmica do local, construindo a 
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sua base terapêutica no estabelecimento de vínculos com a 

população (FERREIRA; ROZENDO; MELO, 2016). 

Reconhecido por uma composição de equipe 

multiprofissional, desempenha atividades para garantir 

atenção, defesa e proteção às pessoas em situação de risco 

pessoal e social. Dentre as suas atividades realizadas pelas 

Equipes do Consultório na Rua (eCnR), destacam-se: 

atividades educativas e culturais; dispensação de insumos de 

proteção à saúde; encaminhamentos para rede de saúde e 

intersetorial; e acompanhamento do cuidado das pessoas 

encaminhadas (SILVA; CRUZ; VARGAS, 2015). 

Perante das particularidades da população a que se 

destina as ações do CnR, suas equipes atuam frente aos 

diferentes problemas e necessidades de saúde, envolvendo os 

usuários de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo 

transversal estratégia de redução de danos (MARUYAMA et al., 

2016). 

A população em situação de rua ganhou visibilidade 

frente às políticas públicas, com a criação da Política Nacional 

para População em Situação de Rua (PNPR). Em sequência à 

PNPR, a PNAB criou as eCnR como uma estratégia de cuidado 

integral. 

Os CR surgiram em um momento político de ampliação 

dos direitos sociais no Brasil, através da ampliação de políticas 

públicas as populações antes sem acesso a direitos básicos, 

que deveriam ser garantidos pela Constituição Brasileira, 

buscando intervir nos coeficientes de desigualdade sociais. Em 

conjunto com o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde 

como ordenadora da rede de cuidado no SUS.  

 È inerente a Equipe do Consultório na Rua organizar o 

fluxo para o processo de trabalho, planejando reuniões entre as 
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demais equipes que integram a rede, Núcleo de Apoio ao 

Saúde da Família – NASF, Centro de apoio psicossocial – 

CAPS, Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS 

entre outros. Tais reuniões possuem em pauta a construção de 

projeto terapêuticos singulares e coletivos ferramenta 

elementar para atenção integral à saúde, resolutividade das 

ações e a gestão do cuidado (BRASIL, 2012). 

Através desta pesquisa, e diante do exposto, emerge a 

seguinte questão norteadora para o estudo: As reuniões de 

matriciamento com eCRé um instrumento potente para a 

relação com as eSF? Com esta perpesctiva, o objetivo deste 

trabalho é identificar a produção cientifica a nível nacional sobre 

as reuniões matriciais entre eCR e eSF.  

Espera-se atender ao objetivo proposto e contribuir 

positivamente, para ampliação do conhecimento acerca dos 

impactos das reuniões de matriciamento como um instrumento 

potente para a relação das eCRe eSF, gerando maior 

empoderamento do assunto, permitindo uma melhor 

assistência aos indivíduos , além de incentivar a realização de 

novas pesquisas sobre a temática.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de 

caráter descritivo, acerca das contribuições das reuniões de 

matriciamento: instrumento potente para a relação das equipes 

de consultório da rua e equipes de saúde da família. 

Esse tipo de pesquisa determina o conhecimento atual 

sobre determinado tema, e pode vir a identificar, analisar e 

sintetizar resultados de estudos de produções científicas da 

literatura existente (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). 
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A realização da pesquisa em questão ocorreu a partir dos 

seguintes passos: elaborou-se a questão investigativa, acerca 

de como a literatura descreve as contribuições das reuniões de 

matriciamento como um instrumento potente para as equipes 

de consultório na rua e saúde da família.  

Logo após foi feita uma busca na literatura sobre a 

temática, selecionou-se os estudos conforme os critérios de 

elegibilidade, realizou-se a leitura exaustiva e crítica de cada 

artigo encontrado. Por fim, analisou-se os resultados 

evidenciados. 

As bases de dados utilizadas foram as disponíveis online 

e gratuitamente: Medical LiteratureAnalysisandRetrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF). 

O período de coleta ocorreu entre os meses de março a 

maio de 2019, utilizando os seguintes descritores: Consultório 

na Rua, Saúde da Família, Matriciamento. Para restringir a 

amostra utilizou-se o operador booleano and a fim de combinar 

os termos, da seguinte forma: Consultório na Rua and Saúde 

da Família, em seguida utilizamos um outro booleando 

matriciamento and saúde da família.  

Foi necessário se utilizar de dois booleando diferentes, 

visto que nas bases de dados quando se utilizava os três 

booleando não se identificava nenhum artigo. 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos 

artigos foram: artigos publicados em português e inglês; no 

formato fulltext, que retratassem a temática referente ao 

objetivo da revisão integrativa, publicados e indexados nos 

referidos bancos de dadosno período de 2014 a 2018. 
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Como critérios de exclusão considerou-se: artigos não 

disponíveis gratuitamente, disponíveis apenas em formato de 

resumo, repetidos nas bases de dados, teses e dissertações 

pela possível duplicidade do material e os que não atendiam o 

objetivo do presente estudo. 

 Após seleção dos artigos, foi elaborado uma quadro no 

Microsoft Office Word 2015 ® contendo as seguintes 

informações sobre as publicações: título da publicação, autores, 

periódico, ano e base de dados. Os dados foram analisados por 

meio da leitura minunciosa dos artigos selecionados a fim de 

identificar as contribuições de cada artigo selecionado. 

Salienta-se que este estudo não necessitou de 

aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa pois, conforme a 

Resolução nº466/12, trata-se de informações de livre acesso a 

população, disponível em base de dados e bibliotecas, não se 

tratando de documentos de sigilo ético e consentimento dos 

participantes (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao realizar a pesquisa nas bases de dados, obteve-se o 

quantitativo de 11 artigos, que após filtragem com os critérios 

de elegibilidade, resultaram em 4 publicações que atendiam a 

todos os critérios, conforme disposto na Figura 1 referente ao 

booleando Saúde da Família and Consultório ne Rua.  

 

Figura 1. Descrição das etapas para obtenção da amostra 

referente aos descritores Saúde da Família and Consultório 

na Rua. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A partir da busca realizada e amostra obtida, constatou-

se que o ano de 2018 apresentou maior número de publicações 

contempladas nesta amostra, com um total de 2 artigos. Logo 

em seguida, identificou-se os anos de 2016 e 2015, com 1 

publicação cada ano. O ano de 2017 não apresentou 

publicações contempladas nesta amostra.  

Mediante a base de dados, observou-se que apenas a 

Scielo e LILACS foram apreciadas com publicações 

selecionadas para esta amostra, totalizando, 3 e 1 artigos, 

respectivamente. Dentre os periódicos, contatou-se que há 

diversidade no tema pesquisado diante da diversidade de 

revistas que estão abordando o tema, entre elas destacamos, a 

Revista Brasileira de Medicina Família e Comunidade de 

publicações prioritariamente de médicos, mostrando a 

relevância de pesquisas no tema envolvendo todos os membros 

da eSF. 

11 artigos

• Pesquisa realizada a partir dos descritores: Saúde 
da Família and Consultório na Rua 

04 artigos

• Após aplicar os critérios de elegibilidade.

4 artigos

• Ao realizar a análise da amostra obtida, a partir da 
leitura detalhada de cada artigo encontrado, 
excluindo artigos repetidos e que não 
contemplavam a temática da revisão integrativa em 
questão.
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Tabela 1. Artigos selecionados para compor a 

amostra do estudo referente aos descritores Saúde da 

Família and Consultório na Rua. João Pessoa-PB, 2019. 

 

TITULO DO 

ARTIGO 

ANO DE 

PUBLICAÇ

ÃO 

BASE 

DE 

DADOS 

AUTORES PERIÓDICO 

A implementação 

do programa de 

saúde específico 

para a população 

em situação de rua 

- Consultório na 

rua: barreiras e 

facilitadores 

 

 

2018 

 

 

 

Scielo 

 

Cristiane Reis 

Soares 

Medeiros, Pedro 

Cavalcante 

 

 

 

Revista 

Saúde & 

Sociedade 

Equipe 

“Consultório na 

Rua” de 

Manguinhos, Rio 

de Janeiro, Brasil: 

práticas de 

cuidado e 

promoção da 

saúde em um 

território 

vulnerável 

 

 

2016 

 

 

Scielo 

 

Eylne 

Montenegro 

Engstron 

Mirna Barros 

Texeira 

 

 

Revista 

Ciência 

&Saúde 

Coletiva 

Práticas de 

cuidado e 

população em 

situação de rua: o 

caso do 

 

 

2015 

 

 

Scielo 

 

Carolina Cruz da 

Silva, Marly 

Marques da 

Cruz, Eliane 

Portes Vargas 

 

 

Revista 

Saúde em 

Debate 
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Consultório na 

Rua 

 

Consultório na 

Rua e Redução 

de Danos: 

estratégias de 

ampliação da vida 

 

 

2017 

 

 

LILACS 

 

 

Devid de Abreu 

Ver. 

Brasileira de 

Medicina de 

Família e 

Comunidade 

Fonte: Pesquisa Direta, 2019. 

 

As eCR realizam uma abordagem na rua através de visitas ao 

território com intuito de conhecer suas características 

ambientais, dimensão geográfica e sanitárias como também as 

áreas de risco existentes nesse território 

(ENGSTROM;TEIXEIRA, 2016). 

       Uma das características das eCR é que são formadas por 

equipes com multiprofissionais que lidam com uma diversidade 

de problemas existentes que a população em situação de rua 

está exposta. Essas equipes podem atuar realizando 

atendimentos e busca ativa nas ruas, como também nas 

Unidades de Saúde da Família (MEDEIROS; CAVALCANTE, 

2018). 

          É de fundamental importância que seja realizada a 

continuidade da atenção à saúde dessas pessoas e para isso 

as eSF, e as eCR necessitam estabelecer vínculo com esses 

usuários para então facilitar o processo de cuidado. As eCR 

devem articular as relações entre os serviços de saúde e a 

população de pessoas em situação de rua 

(ENGSTROM;TEIXEIRA, 2016). 

          O propósito das eCR é derealizar a articulação entre os 

serviços existentes na rede com às pessoas em situação de 

rua/usuários de álcool e outras drogas, para então garantir que 
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eles tenham o acesso à atenção integral à saúdee que esse 

acesso seja ampliado (SILVA; CRUZ; VARGAS, 2015).  

 Os profissionais de saúde são essenciais na consolidação 

da estratégia de inclusão, do acesso e do acolhimento a essa 

população, necessitam desenvolver habilidades para acolher 

esses usuários, ouvi-los sem julgamentos e serem livres de 

preconceitos (ENGSTROM;TEIXEIRA, 2016). 

 No Brasil, o acesso aos serviços de saúde teve um avanço 

por meio da expansão da cobertura das Equipes de Saúde da 

Família (EqSF) nos diversos municípios do país, mesmo assim, 

ainda existem grupos que, devido à organização dos serviços e 

modos de vida da população, se deparam com dificuldade de 

acesso a estes serviços devido suas singularidades, como é o 

caso das pessoas em situação de rua (SILVA; CRUZ; VARGAS, 

2015). 

A atenção às pessoas em situação de rua e usuários de 

álcool, crack e outras drogas não objetiva apenas o controle 

sobre doenças, mas também o exercício de sua cidadania e o 

apoio social gerando dessa forma um maior controle sobre suas 

vidas, consequentemente contribuindo para redução dos 

índices de desigualdades sociais (ENGSTROM; TEIXEIRA, 

2016).  

Não podemos esquecer de citar que as eCR trabalham 

com a Redução de Danos (RD) também com o intuito de 

minimizar os riscos e problemas existentes as pessoa em 

situação de rua, juntamente com a medicina centrada na 

pessoa como partes fundamentais de um cuidado integral e 

holístico em que essa população necessita, buscando trazer a 

tona a autonomia do usuário no cuidado a saúde (ABREU, 

2017). 
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Figura 2. Descrição das etapas para obtenção da amostra 

referente aos descritores Saúde da Família and 

Matriciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A partir da busca realizada e amostra obtida, constatou-

se que os anos de 2018 e 2014 apresentaram o maior número 

de publicações contempladas nesta amostra, com um total de 

2 artigos em cada ano.  

Em seguida, identificou-se o ano de 2017, 2016 e 2015 

com 1 publicação cada. Mediante a base de dados, observou-

se que apenas a LILACS e BDENF foram apreciadas com 

publicações selecionadas para esta amostra, totalizando, 6 e 1 

artigo, respectivamente. 

 

113 artigos

• Pesquisa realizada a partir dos descritores: Saúde 
da Família and Matriciamento

35 artigos

• Após aplicar os critérios de elegibilidade.

07 artigos

• Ao realizar a análise da amostra obtida, a partir da 
leitura detalhada de cada artigo encontrado, 
excluindo artigos repetidos e que não 
contemplavam a temática da revisão integrativa em 
questão.
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Tabela 2. Artigos selecionados para compor a 

amostra do estudo referente aos descritores Saúde da 

Família and Matriciamento. João Pessoa-PB, 2019. 

 

TITULO DO 

ARTIGO 

ANO DE 

PUBLICAÇ

ÃO 

BASE 

DE 

DADOS 

AUTORES PERIÓDICO 

 

Mental 

healthcaretechnol

ogies: 

PrimaryCarepracti

cesand processes 

 

 

2018 

 

 

 

LILACS 

Daniella 

Barbosa 

Campos; Indara 

CavalcanteBeze

rra; Maria Salete 

BessaJorge. 

 

 

Rev. bras. 

enferm 

 

Núcleo de apoio 

à saúde da 

família e 

trabalho 

interprofissional

: a experiência 

do município de 

Campinas (SP) 

 

 

2018 

 

 

LILACS 

Cristiane Pereira 

deCastro; Daniel

e 

SacardoNigro; G

astão Wagner 

de 

SousaCampos. 

 

 

Trab. educ. 

saúde 

 

Matriciamento em 

saúde mental na 

Estratégia de 

Saúde da Família 

como ferramenta 

de educação 

permanente 

 

 

2017 

 

 

BDENF 

 

Rodrigo Oliveira 

de Carvalho da 

Silva; Souza, 

Ândrea Cardoso 

deSouza. 

 

 

Rev. enferm. 

UFPE  

 

A prática do apoio 

matricial e os 

seus efeitos na 

 

 

2016 

 

 

LILACS 

MeyrielleBelotti; 

Maria Cristina 

CampelloLavrad

or 

 

 

Cad. Ter. 

Ocup. 

UFSCar  

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Daniella%20Barbosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Daniella%20Barbosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Indara%20Cavalcante%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Indara%20Cavalcante%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Jorge,%20Maria%20Salete%20Bessa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Jorge,%20Maria%20Salete%20Bessa%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20enferm
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Castro,%20Cristiane%20Pereira%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Castro,%20Cristiane%20Pereira%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Nigro,%20Daniele%20Sacardo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Nigro,%20Daniele%20Sacardo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Nigro,%20Daniele%20Sacardo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Gast%C3%A3o%20Wagner%20de%20Sousa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Gast%C3%A3o%20Wagner%20de%20Sousa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Gast%C3%A3o%20Wagner%20de%20Sousa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Campos,%20Gast%C3%A3o%20Wagner%20de%20Sousa%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Trab.%20educ.%20sa%C3%BAde
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Trab.%20educ.%20sa%C3%BAde
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Rodrigo%20Oliveira%20de%20Carvalho%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Rodrigo%20Oliveira%20de%20Carvalho%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Souza,%20%C3%82ndrea%20Cardoso%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Souza,%20%C3%82ndrea%20Cardoso%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Souza,%20%C3%82ndrea%20Cardoso%20de%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20enferm.%20UFPE%20on%20line
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Belotti,%20Meyrielle%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Lavrador,%20Maria%20Cristina%20Campello%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Lavrador,%20Maria%20Cristina%20Campello%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20Ter.%20Ocup.%20UFSCar%20(Impr.)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20Ter.%20Ocup.%20UFSCar%20(Impr.)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20Ter.%20Ocup.%20UFSCar%20(Impr.)
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Fonte: Pesquisa Direta, 2019. 

 O profissional de saúde situado no nível da Atenção Básica 

possui uma melhor condição de conhecer a realidade de seus 

usuários devido sua aproximação com o território de convívio 

social, o que vem a potencializar uma atuação mais resolutiva 

e integral (CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018). 

 O matriciamento é uma estratégia essencial utilizada entre 

as equipes de saúde e os serviços da rede de atenção à saúde 

para o reconhecimento das necessidades dos serviços e de 

seus usuários, sendo possível realizar uma análise crítica-
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reflexiva para melhor atender suas necessidades (SILVA; 

SOUZA, 2017). 

 O matriciamento segue as diretrizes do SUS, sendo 

realizado através do trabalho em rede, ocasionando a 

integralidade dos serviços de saúde e facilitando o acesso 

(GAZIGNATO; SILVA, 2014). O matriciamento ocorre com a 

troca de conhecimentos, orientações e intervenções 

compartilhadas realizadas entre as equipes de saúde e equipes 

de apoio (PEGORARO; CASSIMIRO; LEÃO, 2014). 
 A utilização do apoio matricial, se mostra como uma 

metodologia dinâmica, capaz de lidar com as diferentes 

necessidades, contribuindo para a criação de vínculo, 

estabelecimento da interação multiprofissional, troca de 

conhecimentos e no fortalecimento do trabalho em 

rede(CASTRO; NIGRO; CAMPOS, 2018). 

 O Apoio Matricial ou matriciamento é realizado através de 

reuniões com as equipes da Atenção Básica e também com os 

apoiadores, para debater sobre situações de saúde 

encontradas com seus usuários em seu território. Podem 

ocorrer atendimentos e visitas domiciliares para melhor 

resolutividade dos casos (BELOTTIA; LAVRADOR, 2016). 

 O matriciamento advém entre a cooperação das equipes de 

saúde da família e suas equipes de apoio setoriais e 

intersetoriais como forma de potencializar o cuidado e atenção 

à saúde (MEDEIROS, 2015). 

 A garantia da qualidade e efetividade do cuidado deve levar 

em consideração as necessidades reais dos usuários, 

estabelecer vínculos, responsabilizar-se e acolhê-los de forma 

holística e integral (CAMPOS; BEZERRA; JORGE, 2018). 

 

CONCLUSÕES  
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A partir dos resultados apresentados após a realização da 

pesquisa, podemos ressaltar a importância do trabalho em rede 

e do matriciamento com as eCR com ações que têm trazido 

resultados positivos. 

As eCR lidam em seu cotidiano com problemas de ordem 

social, ideológica e cultural que marcam os Brasileiros desde 

seu nascimento. Evidenciando a complexidade de se viver em 

um país latino, carecendo de ações compartilhadas com 

diversos serviços que compõem a rede de saúde e a rede 

socioassistencial.  

Sendo este um trabalho complexo, que necessita do apoio 

da rede de serviços para dar continuidade aos cuidados 

necessários para a PSR, público este invisível e excluído.O 

exercício do trabalhador dos CR, tormam-se árduo primeiro por 

se exercer na rua, propriamente dito, segundo por exigir do 

trabalhador o vigor físico de emocional para exerce-ló. O apoio 

da rede precisa ser visceral para continuidade do cuidado, 

mesmo ciente que as situações, não poderam ser curadas, mas 

cuidadas sempre. Para usuários invisíveis e marginalizados. 

As reuniões matriciais possibilitam melhoria na fluidez de 

comunicação entre as equipes, como na articulação necessária 

para construção dos projetos terapêuticos singulares e as 

demais estratégias de cuidado para a população em situação 

de rua.  
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RESUMO: O cenário de saúde é marcado pelo aumento das 
doenças crônicas não transmissíveis como pelo adoção de 
estilos de vida poucos saudáveis. Ações de educação em 
saúde podem mudar essa realidade. Objetivou-se relatar uma 
experiência de ações de educação em saúde, em escolas da 
rede municipal, sobre benefícios da alimentação saudável e da 
prática de atividades físicas. Trata-se de um relato de 
experiência, realizado de junho a outubro de 2019, com alunos 
de ensino fundamental I e II. Os procedimentos foram 
desenvolvidos em três etapas: seleção da temática, produção 
do material didático e ações de educação em saúde. As 
temáticas tiveram aceitação e participação por parte do alunado 
e possibilitou aos acadêmicos se aprofundarem nos conteúdos 
selecionados. Foi produzido roteiros e material de acordo com 
a fase escolar dos estudantes. No ensino fundamental I 
confeccionou-se um cartaz com auxílio dos alunos; seguido de 
um diálogo sobre o mesmo; e por fim, foram exibidos vídeos 
sobre a Importância da alimentação saudável e da prática de 
atividade física. No fundamental II, construiu-se um mapa 
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mental; seguido de discussão; finalizando com um jogo de 
caça-palavras gigante. Essas ações foram satisfatórias, 
evidenciado pelo interesse e participação dos alunos. Percebe-
se que a interação saúde e educação é importante na 
prevenção e promoção de saúde de crianças e jovens 
escolares, permitindo-os adotar hábitos de vida saudável. 
Palavras-chave:Crianças e adolescentes. Escola. Promoção 
da saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2008), atualmente o 

cenário de saúde é marcado pelo aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis devido ao aumento da adoção de 

estilos de vida poucos saudáveis, com destaque para a 

alimentação inadequada e a falta de atividade física, em 

consequência dos processos de industrialização e 

globalização. 

Segundo Bezerra et al. (2017) estudos mostram que 

problemas de saúde como infarto, acidente vascular encefálico, 

diabetes, hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade tem 

origem na infância ou adolescência. Tendo em vista tal cenário 

são enfatizadas estratégias preventivas precoces que 

garantam, por exemplo, nutrição adequada durante essas fases 

e ações que criem ambientes favoráveis à saúde e que também 

favoreçam escolhas saudáveis.  

Diante desse quadro, além da prevenção primária, a 

promoção da saúde tem se configurado como alternativa teórica 

e prática necessária para o enfrentamento desses complexos 

fatores que configuram o quadro epidemiológico atual das 

doenças crônicas não transmissíveis. Considerar, além dos 

aspectos biológicos, os contextos cultural, social e ambiental 
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favorece uma abordagem mais ampla e coerente com a 

promoção da saúde (BEZERRA et al., 2017).  

Contudo, para se ter uma boa qualidade de vida é 

importante e fundamental a busca e realização de hábitos 

saudáveis. Necessariamente, eles não devem ser feitos de 

maneira esporádica, mas sim com frequência, ou seja, para 

toda a vida. A adoção destes hábitos saudáveis tem por 

finalidade a manutenção da saúde física e psicológica, 

melhorando a qualidade de vida de um indivíduo. E dentre 

esses hábitos estão a prática de atividade física e ter uma 

alimentação balanceada, nutritiva e que atenda às 

necessidades do organismo. (FREIRE et al., 2014). 

A atividade física é conceituada como qualquer 

movimento corporal, independente da intensidade, que não foi 

elaborado especificamente com a finalidade de aprimorar a 

aptidão física (SILVA, 2015). A prática de atividades físicas se 

tornou essencial para manter ou melhorar a qualidade de vida 

do ser humano. Segundo Coelho et al. (2018) por dia são 

necessários de 60 a 180 minutos de prática esportiva, trazendo 

benefícios à saúde, como diminuição da gordura corporal e 

controle de peso, melhora nas habilidades motoras, 

desempenho cognitivo, psicossocial, nas interações entre 

pessoa e ambiente, proporcionando em prevenções de 

doenças, melhora no desenvolvimento infantil, desviando de 

riscos contra a saúde. No entanto, pesquisas demonstram que 

os níveis de prática de exercícios têm diminuído, enquanto as 

atividades sedentárias aumentam de forma considerável 

(FREIRE et al., 2014). Devido a tal comportamento tem gerado 

a necessidade de ações as quais visem a mudança no estilo de 

vida. 
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A alimentação saudável também é uma temática 

relevante quando se fala em desenvolvimento saudável. 

Segundo Rocha et al.(2017) há um crescente aumento de 

pessoas com sobrepeso e obesidade, principalmente entre 

crianças e adolescentes, se caracterizando em uma maior 

probabilidade de que tal problemática se perdura até a fase 

adulta levando ao desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. Logo, através de atividades educativas no 

ambiente escolar, utilizando a alimentação como ferramenta na 

promoção da saúde, se constitui em uma importante forma para 

o enfrentamento do problema. 

No Brasil, a participação da saúde na escola tem 

recebido destaque através do Programa Saúde na Escola 

(PSE), instituído em 2007 através do decreto presidencial nº 

6.286 (BRASIL, 2011). Nele, as políticas de saúde e educação 

voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da 

educação pública brasileira se unem para promover saúde e 

educação integral dos estudantes da rede pública de ensino por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.  

Deste modo, o PSE favorece o fortalecimento de ações na 

articulação saúde e educação para o enfrentamento das 

vulnerabilidades que comprometem estes grupos 

populacionais. Ademais, a escola possui um papel decisivo na 

formação dos estudantes, na percepção e construção da 

cidadania e no acesso às políticas públicas. Desse modo, pode 

tornar-se o local ideal para ações de promoção da saúde 

(DEMARZO; AQUILANTE, 2008). 

Por reunir a maioria dos adolescentes e crianças de um 

país, o ambiente escolar representa um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento dessas ações (BEZERRA et al., 2017). 

A promoção da saúde na escola constitui uma iniciativa de 
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caráter mundial que possibilita uma maior interação entre os 

professores e profissionais de saúde para ações intersetoriais 

e colaborativas que lidem com situações de vulnerabilidade à 

saúde do adolescente e da criança, incluindo apoio e 

cooperação dos pais e impulsionando políticas nessa 

comunidade (LANGFORD et al., 2015).  

Contudo, ao realizar ações de educação em saúde 

voltadas para crianças e adolescentes, é importante estar 

ciente quanto as necessidades da faixa etária e quanto as 

metodologias utilizadas, pois isso irá refletir diretamente no 

despertar do interesse de ambos como também na 

aprendizagem. Além disso, vale ressaltar que pelo fato destas 

atividades acontecerem dentro do ambiente institucional, ou 

seja, dentro da própria escola cria-se um vínculo mais 

fortalecido ao serem abordados temas não recorrentes neste 

local, uma vez que esse espaço é tido como local de intenso 

aprendizado apenas nas disciplinas básicas.  

A partir desse contexto, este estudo tem como objetivo 

descrever um relato de experiência extensionista, na realização 

de ações de educação em saúde em escolas da rede municipal 

de Cajazeiras – PB, sobre os benefícios da alimentação 

saudável e da prática de atividades físicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, com as atividades realizadas no período de junho 

a outubro de 2019. A construção do presente trabalho parte da 

experiência vivenciada no projeto de extensão universitária 

intitulado “Educação em Saúde: prevenir é melhor que 

remediar”, vinculado a Unidade Acadêmica de Enfermagem – 
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UAENF do Centro de Formação de Professores – CFP da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, campus 

Cajazeiras/PB. 

 

As ações do projeto teve como público alvo alunos 

matriculados em escolas de ensino fundamental I e II do 

município de Cajazeiras-PB, localizadas na zona urbana e rural 

desse município. Dentre os critérios de seleção das escolas 

beneficiadas pelo projeto foi levado em conta o fato dos 

estudantes matriculados serem considerados economicamente 

carentes, com menor acesso a dados e conhecimentos 

relevantes a respeito dos cuidados com a sua saúde, 

justificando a importância das ações propostas para atender as 

demandas da comunidade escolar e para a sociedade.   

Nas turmas do ensino fundamental I foram incluídos 

alunos do terceiro ao quinto ano de ensino, enquanto no 

fundamental II foram beneficiados aqueles do sexto ao nono 

ano. Respeitando o nível de escolaridade desses alunos, as 

atividades realizadas em cada escola abrangeram 

metodologias ativas de aprendizagem, de modo a ter a 

participação pró ativa desses estudantes, sendo elas: palestra, 

dinâmicas de grupo, jogos, produção de cartaz, mapas 

conceituais, uso de vídeos entre outras atividades lúdicas que 

proporcionassem um maior envolvimento dos estudantes com 

as temáticas e que contribuíssem no seu processo formativo. 

Os estudantes extensionistas participantes da execução 

das ações nas escolas foram previamente selecionados (com 

bolsas e voluntários) através do Programa de Bolsas de 

Extensão da UFCG; ações estas conduzidas no sentido de 

promover a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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Também cabe salientar que o desenvolvimento e 

cronograma das ações de educação em saúde foram 

previamente agendados e, por vezes, houve um trabalho mais 

intenso em uma semana específica, e mais suave em outras, 

tendo sempre o cuidado de evitar realizar as atividades no 

período de provas e eventos escolares. 

Os procedimentos metodológicos adotados pela equipe 

executora do projeto foram desenvolvidos em três etapas: 

seleção da temática abordada, produção do material didático e, 

por fim, a realização das ações de educação em saúde nas 

escolas, que serão descritas adiante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa primeira etapa, a escolha das temáticas 

trabalhadas assim como a seleção das estratégias 

metodológicas aplicadas nas ações educativas partiram de uma 

necessidade local da comunidade escolar, discutido 

principalmente com os gestores, que juntamente com alguns 

docentes e estudantes da própria comunidade, selecionaram as 

temáticas e as metodologias propostas, por meio de uma 

enquete realizada por acadêmicos e professores da 

Universidade Federal de Campina Grande – Cajazeiras, 

PB.Segundo Mendes et. al. (2018), por meio de ações de 

ensino, é possível propiciar uma integração efetiva e produtiva, 

objetivando estimular o conhecimento acerca de problemas 

mundiais e que dessa forma possa assistir a população naquilo 

que realmente precisa, valorizando assim as necessidades 

sociais. 

Em decorrência dessa integração entre universidade e 

comunidade, os cidadãos começam a adquirir um maior 
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conhecimento acerca de assuntos relevantes para o seu dia a 

dia como as temáticas selecionadas, a saber: benefícios da 

alimentação saudável e da prática de atividade física, temas 

esses que podem influenciar na qualidade de vida dos 

estudantes participantes e, por extensão, dos seus 

familiares.Segundo Batista et al. (2014) a promoção dessas 

práticas educacionais nas escolas, sobre educação física e/ou 

alimentação saudável proporciona resultados bastante 

positivos, como a diminuição do consumo de alimentos muito 

calóricos e o aumento do consumo de alimentos saudáveis, 

sendo possível também instruir a comunidade sobre o assunto. 

Na temática alimentação saudável buscou-se destacar a 

importância de se adotar uma alimentação saudável, mostrando 

exemplos de alimentos funcionais para o nosso corpo. 

Ademais, buscou-se também enfatizar os benefícios adquiridos 

através da ingesta adequada dos alimentos como também os 

malefícios proporcionados ao nosso organismo decorrente de 

uma má alimentação. 
“A nutrição é um fator essencial na manutenção da 

saúde. Através de refeições balanceadas constitui 

um dos recursos utilizados pela medicina 

preventiva, alicerçados a outros para determinar 

uma vida saudável e duradoura (DARTORA; 

VALDUGA; VENQUIARUTO, 2006; p.201)”. 

A abordagem sobre atividades físicas, ressaltou a 

importância do estudante realizar atividades que requeiram 

alguma prática física que possa influenciar positivamente na 

aprendizagem, dentre diversos benefícios proporcionados por 

atividades físicas, tais como praticar esportes, andar de 

bicicleta, pular corda, caminhar, além de outras brincadeiras 

saudáveis. Além disso, essa abordagem pretendeu favorecer 

mudanças de hábitos na rotina dos alunos que permanecem no 
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sedentarismo e outras atividades prejudiciais a sua saúde. 

Destaca-se então, nesse contexto, uma reflexão sobre o uso 

abusivo de equipamentos, programas e redes sociais que 

trazem a médio e longo prazo prejuízos biológicos, emocionais, 

psíquicos e sociais, sobretudos em crianças e adolescentes. 

Segundo Coelho et al.(2018) a prática esportiva traz benefícios 

à saúde, como diminuição da gordura corporal e controle de 

peso, melhora nas habilidades motoras, desempenho cognitivo, 

psicossocial, nas interações entre pessoa e ambiente, 

proporcionando em prevenções de doenças, melhora no 

desenvolvimento infantil, desviando riscos contra a saúde. 

As temáticas abordadas nas atividades tiveram grande 

aceitação e participação por parte do público atendido nas 

escolas, como também possibilitou aos acadêmicos 

extensionistas se aprofundarem mais nos conteúdos 

selecionados, através das discussões com as professoras 

orientadoras e em pesquisa científicas na área da saúde. 

Casemiro et al. (2014) relata que a relação existente entre a 

saúde e educação, o ambiente escolar e o público alvo 

possibilitam iniciativas de prevenção, promoção e recuperação, 

através de ações de diagnósticos, encaminhamento aos 

serviços de saúde que são disponíveis para a sociedade em 

geral, atividades que proporcionem abordar as relações 

existentes entre doença, hábitos alimentares e sedentarismo. 

 Segundo Bondia (2002), citado por Mendes (2016, p. 

190-203) “Podemos, também, pensar a promoção da saúde do 

ponto de vista da relação entre o saber e o fazer, ou na 

perspectiva da inter-relação entre teoria e prática”. 

 Na segunda etapa, inicialmente foram realizadas 

reuniões com a equipe do projeto para planejamento das ações 

nas escolas; elaboração, apresentação e discussão de roteiros 
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das tarefas metodológicas propostas; e produção do material 

didático a ser aplicado nas ações. Pensando nesses meios de 

veicular as informações a serem abordadas e envolver 

ativamente os alunos no processo de aprendizagem, foi 

produzido um material didático que melhor atendesse as 

estratégias metodológicas traçadas pela equipe do projeto, 

respeitando a fase escolar dos estudantes. Na preparação e no 

desenvolvimento de atividades no espaço escolar, é um grande 

desafio trabalhar tanto com as crianças quanto com os 

adolescentes, demandando esforços e muita criatividade na 

elaboração das ações, a fim de manter um trabalho interessante 

e motivador para o público assistido (GOMES et al., 2015; 

FINGER et al., 2014). Outro fator a destacar é que, ao trabalhar 

com as crianças e com os adolescentes, os mesmos 

apresentam necessidades e potencialidades diferentes entre si, 

exigindo do profissional de saúde formas distintas no preparo 

de uma única temática (GOMES et al., 2015; FINGER et al., 

2014). De fato, os integrantes da equipe se envolveram bem 

nessa etapa, apresentaram propostas criativas que 

oportunizaram um grande aprendizado. 

 Os roteiros abordavam os detalhes sobre as atividades a 

serem realizadas para cada público, infantil e adolescente. 

Neles constavam o título, o tema proposto, os objetivos, a 

metodologia ativa de aprendizagem utilizada e os materiais 

necessários (cartolina, figuras, notebook, retroprojetor, caixa de 

som, entre outros).  Assim, pode-se elaborar todo o material 

adequado, visando prender a atenção e ao mesmo tempo 

permitir a participação do público, além de preparar 

previamente a equipe executora para as ações nas escolas.  

Para Macedo et al. (2018) a metodologia ativa tem uma 

concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo 
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no processo ensino-aprendizagem, resultando em 

envolvimento por parte do educando na busca pelo 

conhecimento. 

 Marques (2017) acredita que o educador ao criar um 

espaço lúdico para que o educando possa aprender brincando, 

este também aprende a pensar solucionar problemas, fazer 

descobertas, desenvolvendo assim seu lado pessoal, social e 

cultural, facilitando a vida em sociedade e preparando para ser 

um cidadão. Deste modo, através das atividades lúdicas, o 

educando pode explorar ainda mais sua criatividade, fortalecer 

seu lado emocional e sua conduta no processo de ensino-

aprendizagem. 

 As Figuras (1, 2 , 3) que seguem mostram momentos de 

produção de alguns materiais e metodologias trabalhadas. 

 

Figura 1. Preparação do caça-palavras gigantes. 

 
Fonte: Foto cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 

Figura 2. Produção do material didático. 
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Fonte: Foto cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 

 
 

Figura 3.Mapa mental aplicado na ação. 

 
Fonte: Imagem cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 

 
 

Já na terceira etapa com o roteiro em mãos e o material 

preparado, o próximo passo foi comunicar previamente a escola 

sobre a ocorrência das nossas atividades. Assim, foi mantido 
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contato com a direção da escola sendo informado em qual(is) 

a(s) turma(s) seria realizada a ação, como também o turno 

(manhã ou tarde). 

As ações de educação em saúde nas escolas utilizando 

a temática “benefícios da alimentação saudável e da atividade 

física” foram realizadas em três momentos, usando dinâmicas 

diferentes de acordo com a faixa etária. Para o ensino 

fundamental I, no primeiro momento, realizou-se a confecção 

de um cartaz com auxílio dos alunos da escola intitulado “Comer 

bem faz bem”. Diferentes figuras de alimentos eram exibidas e 

os alunos questionados sobre onde elas deveriam ser afixadas: 

se na coluna que tinha a carinha feliz ou na carinha triste, e a 

partir da resposta dos estudantes os integrantes do projeto iam 

falando sobre as características do alimento, quanto aos 

benefícios a saúde ou malefícios. No segundo momento foi feito 

um diálogo com os alunos sobre o cartaz construído a partir das 

figuras, com resultado produtivo e bem agregador de 

conhecimentos, em que foi falado sobre a importância de 

alimentar-se de forma saudável. No terceiro momento foram 

exibidos vídeos sobre a Importância da alimentação saudávele 

da prática de atividade física. Em seguida, os estudantes foram 

questionados sobre o que entenderam, momento em que 

mostraram grande interesse com respeito ao conteúdo do 

vídeo; apresentando um feedback bastante positivo. 

Segundo Gomes et al.(2015)ao se abordar atividades de 

educação em saúde com crianças, que sejam feitas de forma 

diferenciada, no entanto, elas não podem ser menosprezadas 

muito menos consideradas incapazes de compreender e refletir. 

De fato, percebeu-se que as crianças envolvidas nas atividades 

possuíam um certo nível de conhecimento sobre informações e 

atitudes voltadas para o viver de forma saudável. 
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Nas turmas do ensino fundamental II as atividades 

também foram divididas em três estratégias metodológicas, 

primeiro realizou-se a construção de um mapa mental com 

auxílio dos alunos, momento em que eram questionados a partir 

da exibição das figuras e frases para a construção do mapa, 

comentando sobre o que sabiam a respeito da temática. No 

segundo momento houve uma discussão mais aprofundada 

sobre o assunto, tendo uma participação ativa dos estudantes. 

Para finalizar, aplicou-se o jogo de caça-palavras gigante, onde 

os alunos procuravam em um cartaz de cartolina as palavras 

relacionadas ao tema e que estavam embaralhadas no caça-

palavras. 

No que diz respeito ao desenvolvimento das ações, 

percebeu-se que ambas tiveram resultado satisfatório tendo em 

vista o interesse e participação demonstrada pelos alunos 

durante a conversa ou durante as dinâmicas propostas.  

Segundo Zota et al. (2016) e Kearnset al. (2014) a escola pode 

atuar como ambiente facilitador da promoção de 

comportamentos alimentares saudáveis e da prática de 

atividade física. Além disso, pode-se criar, manter e fortalecer o 

vínculo com os alunos pelo fato de não serem abordados temas 

como os das disciplinas básicas, e as atividades serem 

realizadas dentro do próprio ambiente escolar.  

No desenvolvimento das ações é importante destacar 

que o sucesso se deu pela participação de toda a equipe 

envolvida, seja da escola (alunos, professores e gestores) como 

também dos extensionistas (estudantes, professores  

orientadores e a coordenadora), Deste modo, 
“fica evidente a importância da integração entre a 

comunidade universitária e a comunidade escolar, 

em que, com apoio, respeito e busca de uma 

atividade integradora e interdisciplinar, muitos 
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objetivos são efetivamente alcançados, em prol do 

viver saudável na infância e na adolescência. 

Percebemos que não existe uma receita pronta 

para um projeto de educação em saúde funcionar 

com êxito, mas com certeza, um de seus 

ingredientes principais é a existência de interação 

e apoio entre as partes envolvidas no processo 

(GOMES et al., 2015; p. 339)”. 

 

Figura 4. Confecção de cartaz “Comer bem faz bem” junto aos 

alunosdo ensino fundamental I. 

 
Fonte: Foto cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 

 

Figura 5.Exibição do vídeo “Importância da alimentação 

saudável e da atividade física”. 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA. 

 

 

Figura 6. Construção do mapa mental junto com os alunos do 

ensino fundamental II. 

 
Fonte: Foto cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 

 

Figura 7. Jogo de caça-palavras realizado pelos alunos do 

sexto ano. 
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Fonte: Foto cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 

 

O envolvimento da comunidade escolar representa um 

papel fundamental de apoio social tanto para crianças quanto 

para adolescentes. Apoio este proveniente dos amigos, 

professores e da família pode melhorar o ambiente da escola 

(LANGFORD et al., 2015) como também influenciar na prática 

de atividade física e no comportamento alimentar saudável 

(SILVA, 2015). 

A prática de atividades físicas é muito importante para o 

nosso bem-estar, ajuda a prevenir doenças, melhora a nossa 

autoestima e o funcionamento do nosso organismo como um 

todo, sendo, portanto fundamental para melhoria da qualidade 

de vida.  

Ter acesso a locais onde se pode realizar práticas 

esportivas e atividades físicas escolares, acaba se tornando 

uma medida a qual facilita a adoção de um estilo de vida mais 

ativo. Estudos nessa área têm verificado que intervenções de 

atividade física em meio escolar reduzem o índice de massa 

corporal (IMC), e sua prática regular representa uma importante 
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mudança no estado nutricional, neste caso crianças e 

adolescentes. Porém, grande parte das escolas públicas 

apresentam uma estrutura inadequada para realização de 

práticas desse tipo, tal fato induz o alunado a permanecer no 

sedentarismo. Desse modo, obrigatoriamente não é só o 

espaço que resulta na participação dos alunos e na adoção de 

hábitos mais ativos (BEZERRA et al., 2017). 

Segundo Santos et al. (2010) as barreiras para a não 

realização da atividade física pode incluir tanto fatores internos 

como, por exemplo, características individuais e a menor 

prioridade para a atividade física; quanto fatores externos como 

a influência de alguém ou da família, inacessibilidade, 

segurança e custo. 

Já uma alimentação saudável traz benefícios que vão 

desde o físico até o mental, melhora a autoestima, fornece 

energia para realizarmos nossas atividades diárias, ajuda na 

prevenção de várias doenças, promovendo nosso bem-estar.  

BEZRRRA et al. (2017) ressaltam que, a partir do momento em 

que as escolas estabelecem uma educação integral de saúde, 

a criação e manutenção de ambientes saudáveis, físicos e 

psicossociais, e a oferta de serviços de saúde, alimentação 

saudável e vida ativa elas consequentemente podem  promover 

comportamentos alimentares saudáveis e a prática de atividade 

física, que são medidas fundamentais para uma vida saudável 

e para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis 

na vida adulta (BEZRRRA et al., 2017). 

Rocha et al. (2017) há um crescente aumento de 

pessoas com sobrepeso e obesidade, principalmente entre 

crianças e adolescentes, tal fato simboliza uma maior 

probabilidade de que a problemática em questão se perdure até 

a fase adulta levando ao desenvolvimento de doenças crônicas 
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não transmissíveis. Logo, através de atividades educativas no 

ambiente escolar, utilizando a alimentação como ferramenta na 

promoção da saúde, se constitui em uma importante forma para 

o enfrentamento do problema. 

Um dos resultados gratificantes da ação sobre a temática 

‘Importância da alimentação” foi a apresentação espontânea de 

um desenho (Figura 7) realizado por um dos alunos 

participantes do ensino fundamental II. 

 

Figura 8.Desenho feito por aluno do 6º ano após a ação em 

sala de aula. 

 
Fonte: Foto cedida pelos integrantes do projeto de extensão. 

Cajazeiras/PB, 2019. 
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CONCLUSÕES  

 

Ao finalizar as nossas ações de educação em saúde foi 

perceptível que por mais simples que elas fossem, surtiram 

efeito na vida destas crianças e adolescentes, isso foi 

evidenciado pela necessidade deles em adquirir informações 

científicas para ajudá-los na prevenção ou no convívio com 

determinadas doenças comuns na comunidade onde residem. 

Percebe-se que a interação saúde e educação é um 

importante caminho na prevenção de doenças, portanto, na 

promoção de saúde de crianças e jovens escolares, de modo 

que através de práticas pedagógicas ativas realizadas no 

ambiente escolar possam favorecer o aprendizado, permitam 

modificar atitudes e passem a incorporar hábitos de vida 

saudável. Ademais, no decorrer das atividades realizadas, tanto 

o ambiente quanto a equipe escolar foram essenciais para a 

realização das ações e o alcance dos objetivos propostos. 

Quanto aos acadêmicos, membros do projeto de 

extensão, ficou o sentimento de dever cumprido, pois, essa 

atividade proporcionou um olhar mais crítico como também um 

maior conhecimento e crescimento seja ele pessoal, técnico e 

científico com ênfase na área de educação em saúde, com o 

propósito de auxiliar na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. 

Pode-se ressaltar ainda, que por ter um papel 

fundamental na formação de crianças e adolescentes, cabe a 

escola adotar e incentivar a prática de um estilo de vida 

saudável como também desenvolver uma ampliação das ações 

relacionadas ao contexto ensino-aprendizagem assumindo 

uma prática pedagógica de ação educativa com foco na 

promoção da saúde. 
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RESUMO: 
A trombofilia é uma patologia que consiste na tendência à 
formação de trombos capazes de gerar complicações 
obstétricas.Objetivou-se identificar, por meio de uma revisão 
integrativa, se a terapia anticoagulante garante uma gravidez 
sem complicações. O levantamento dos artigos foi realizado no 
período de Agosto de 2019, por meio dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DECS) em português e inglês 
(“Trombofilia”, “Gravidez”, “Cuidados de Enfermagem”, 
“Complicações na gravidez”, ”Thrombophilia”, “Pregnancy”, 
“Nursing Care” e “Pregnancy Complications”)com uso do 
operador booleano AND.Uma série de complicações 
obstétricas ocorrem na gravidez em pacientes trombofílicas a 
exemplo de aborto precoce, eclâmpsia, restrição de 
crescimento fetal, entre outras. Como método de reverter a 
hipercoagulação, a qual eleva a ocorrência de complicações 
obstétricas, são prescritos Heparina de Baixo Peso Molecular, 
enoxaparina, ácido ácido acetilsalicílico e heparina de baixo 
peso molecular como terapia medicamentosa anticoagulante. 
Constatou-se que, aquelas já acometidas por tromboses 
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possuíam mais chances de desenvolver eventos trombóticos e 
complicações obstétricas em relação às saudáveis eem uso da 
dose profilática comanticoagulantes, porém ainda há 
controvérsias quanto a sua eficácia. É necessário mais estudos, 
principalmente estudos a fim de identificar e abordar com mais 
fidedignidade sobre as complicações causadas pela trombofilia 
e o uso dos anticoagulantes pois os  pacientes precisarão de 
orientação sobre o gerenciamento dessas condições com base 
em evidências atuais. 
Palavras-chave:Trombofilia. Gravidez. Complicações na 
gravidez.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação representa o período da formação de um 

novo ser que vai desde a concepção ao parto (o esperado é que 

ocorra até, no máximo, 41 semanas de gestação), na qual a 

mulherpassa por algumas modificações particulares até o pós 

parto, dentre elas estão as anatômicas, fisiológicas e 

psicológicas (COUTINHO et al., 2014).  

Alterações sanguíneas fazem parte das variantes 

fisiológicas da gravidez, de modo que os fatores que participam 

do processo de coagulação (tais como: VII, VIII, X, von 

Willebrand,  trombina-antitrombina e fibrinogênio) estarão 

aumentados, ao passo que a atividade fibrinolítica, 

plasminogênio e proteína S estarão diminuídos, de modo a 

desacelerar a atividade anticoagulante (SIMCOX, 2015).  

A trombofilia é uma patologia que consiste na tendência 

à formação de trombos no interior do vaso sanguíneo devido à 

mutações ocorridas no sistema de coagulação, de causas 

multifatoriais, que vão desde hereditárias a adquiridas. Esta 

patologia acomete 5 vezes mais as mulheres no 
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períodogravídico, pois a gestação sozinha já estimula a cascata 

de coagulação, então, quando este evento soma-se a outros 

fatores de risco, como hipercoagulação, multiparidade, diabetes 

gestacional e imobilização, torna a gestante ainda mais 

suscetível, aumentando as complicações obstétricas 

(HILLMANN; STEFFENS; JÚNIOR, 2015; GERHARDT, 2016). 

O estudo de Turki et al. (2016) sustentou a hipótese de 

que causas trombofílicas hereditárias ocasionam perdas fetais 

ao correlacionar a presença de mutações genéticas no fator V 

Leiden, protrombina A20210G e no metileno tetrahidrofolato 

redutase(MTHFR) em casais que apresentaram abortos 

recorrentes, pois estes fatores considerados pró-trombóticos 

perturbam a vascularização, formam microtrombos na placenta, 

impede o crescimento fetal e facilita o deslocamento placentário 

sendo uma considerável causa de morbimortalidade obstétrica. 

Por consequência, gestantes com predisposição à 

trombose devem ser consideradas, durante o pré-natal, como 

integrantes do grupo de gravidez de alto risco, uma vez que 

detêm alta probabilidade de apresentar eventos adversos tanto 

durante a gestação como no momento do parto e pós parto, 

havendo necessidade de uma assistência multiprofissional e 

encaminhamento a serviços especializados (LUZ, 2015). 

A Rede Cegonha foi instituída no Sistema Único de 

Saúde através daportaria 1.459 de 2011 para articular a rede 

de atenção ao parto e ao nascimento com o objetivo de reduzir 

a mortalidade materno e infantil. Para isso, desenvolvem-se 

ações de ampliação e qualificação de leitos para gestantes de 

alto risco, implantação de Centros de Parto Normal, formação e 

capacitação de Enfermeiras Obstetras, sendo de fundamental 

importância para assegurar um desenvolvimento saudável da 

gestação e do puerpério (BRASIL, 2011) . 
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Diante dos entraves físicos e psicológicos causados pela 

trombofilia tanto ao binômio mãe e filho como à família, faz-se 

necessário o amparo da equipe multiprofissional a fim de 

alcançar o diagnóstico e o tratamento precoce para diminuir a 

incidência de abortos e outras complicações obstétricas 

causadas por esta patologia. Assim sendo, o objetivo deste 

estudo é identificar, por meio de uma revisão integrativa, se a 

terapia anticoagulante garante uma gravidez sem 

complicações.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa com o 

intuito de alcançar o objetivo proposto na pesquisa em tela. 

Para elaboração da presente revisão, as seguintes etapas 

foram percorridas: decisão da temática, identificação da 

questão norteadora da pesquisa e objetivo do estudo, 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para a 

seleção da amostra, busca na literatura, avaliação e análise dos 

dados, apresentação e discussão dos resultados.  

Para a busca na literatura, inicialmente, foi realizada a 

identificação do tema e a formulação da questão 

norteadora:Qual a contribuição da terapia anticoalgulante para 

mulheres grávidas acometidas pela trombofilia? 

Para a seleção dos artigos, utilizou-se às seguintes 

bases de dados: Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MEDLINE), da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências e 

Saúde (LILACS) e National Library of Medicine National 

Institutes of Health (PUBMED). A busca nessas bases de dados 
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teve como finalidade ampliar o âmbito da pesquisa e minimizar 

vieses. 

O levantamento dos artigos foi realizado no período de 

Agosto de 2019, por meio dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DECS) em português e inglês: “Trombofilia”, “Gravidez”, 

“Cuidados de Enfermagem”, “Complicações na gravidez” 

“Thrombophilia”, “Pregnancy” , “Nursing Care” e “Pregnancy 

Complications” com uso do operador booleano AND.  

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos na íntegra, disponíveis gratuitamente e eletronicamente, 

nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre o 

período de 2014 a 2018 e foram excluídos da amostra: artigos 

considerados antigos, repetidos, teses, monografias, artigos de 

revisão e os estudos que não atenderam a questão norteadora.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira seleção dos artigos resultou em 254 estudos 

(116 na MEDLINE, 4 na LILACS e 134 na PUBMED), dos quais 

7 foram duplicados, 210 foram excluídos após a análise dos 

títulos e resumos e 23 não estavam disponíveis na íntegra, 

restando 14 artigos para participarem deste estudo. 
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Figura 1.Esquema da metodologia 

 
Fonte: pesquisadora, 2019. 
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Tabela 1. Características dos artigos incluídos na revisão 

segundo título, objetivos, autores e ano de publicação. 

 Titulo Objetivo Autores 
Ano de 
publicaç

ão  

A1 

Resultados de 
abortos 

ameaçados 
após 

tratamento com 
anticoagulação 

para evitar a 
perda 

recorrente da 
gravidez  

Determinar o 
resultado do aborto 

ameaçado em 
mulheres tratadas 
com heparina de 

baixo peso molecular 
(HBPM) para 

gravidez recorrente e 
perda (RPL). 

 

ROTTENSTREI
CH, A.; 

AMSALEM, H. 

KLEINSTERN, 

G. 

KALISH, Y. 
 

2017 

A2 

Contribuição 
da trombofilia 
herdada para 

aborto 
recorrente na 

população 
polonesa  

Aavaliar a 
contribuição de 

variantes genéticas 
que determinam a 
trombofilia herdada 

para o aborto 
recorrente (RM) na 

população polonesa. 
 

 
WOLSKI, H.; 
BARLIK, M.; 
DREWS, K.; 

KLEJEWSKI, A.; 
KURZAWINSKA, 

G.; 
OZAROWSKI, 

M.; 
LOWICKI, Z.; 

MROZIKIEWICZ, 
A. S.  

2017 

A3 

Efeito da 
terapia 

anticoagulante 
nas 

micropartículas 
derivadas de 

células e 
resultado da 
gravidez em 

mulheres com 
perda de 
gravidez  

Discutir sobre a 
terapia 

anticoagulante em 
mulheres gravídas 
com microparículas 

trombóticas. 

RUCHA PATIL,  
KANJAKSHA 

GHOSH,  
KAIZAD 

DAMANIA,  
VANDANA 
BANSAL,  
PURNIMA 

SATOSKAR,  
ANJALI 

DAREKAR.  
SHRIMATI 
SHETTY. 

2015 

A4 
O papel da 
heparina de 

Estabelecer a 
importância do 

SOKOL V , 
IVANIŠEVIĆ H , 

2016 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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baixo peso 
molecular em 
mulheres com 
trombophilia 
hereditária 

para um bom 
resultado 
perinatal 

tratamento com 
heparina de baixo 

peso molecular 
(HBPM) para um 
bom resultado da 

gravidez em 
pacientes com 

trombofilia 
hereditária. 

HERMAN H , 
ĐELMIŠ J. 

A5 

 
Manejo da 
trombofilia 
herdada na 

gravidez  

Discutir a trombofilia 
e o tratamento na 

gravidez. 

ORMESHER, L.; 
SIMCOX, L.; 
TOWER, C.; 
GREER, I. A.  

2016 

A6 

Resultado da 
gravidez após 
um primeiro 
episódio de 
trombose 
venosa 
cerebral  

Avaliar o risco de 
complicações 

obstétricas, trombose 
venosa recorrente e 

sangramento em 
uma coorte de 

gestantes em HBPM 
após um primeiro 
episódio de TVC. 

MARTINELLI, I.; 
PASSAMONTI, 

S. M.; 
MAINO, A.; 

ABBATTISTA, 
M.; 

BUCCIARELLI, 
P.; 

SOMIGLIANA, 
E.; 

ARTONI, A.; 
GIANNIELLO, F.; 

PEYVANDI, F.  

2016 

A7 

Resultados 
gestacionais e 
trombofilias em 
mulheres com 

história de 
óbito fetal de 

repetição  

Descrever desfechos 
obstétricos e 
frequência de 

trombofilias em 
gestantes com óbito 

fetal de repetição 
após a 20a semana 

de gravidez. 
 

BARROS, V. I. 

P. V. L.; 

IGAI, A. M. K.; 

ANDRES, M. P.; 

FRANCISCO, R. 

P. V.; 

ZUGAIB, M. 
 

2014 

A8 

Trombofilia e 
perda 

recorrente de 
gravidez : o 

Entender a relação 
das mutações de 

algum polimorfismo 
genético associado à 

trombofilia 

BARUT, M. U.; 
BOZKURT, M.; 

KAHRAMAN,M.; 
YILDIRIM, E.; 

2018 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martinelli%2C+I
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Passamonti%2C+S+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maino%2C+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abbattista%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bucciarelli%2C+P
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Somigliana%2C+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Artoni%2C+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gianniello%2C+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Peyvandi%2C+F
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enigma 
continua  

(heterozigoto / 
homozigoto) com a 
RPL. Comparamos 

pacientes com 2 
abortos com 

pacientes com 3 ou 
mais abortos entre 
mulheres turcas. 

 

IMIRZALIOĞLU, 
N.; 

KUBAR, A.; 
SAK, S.; 

AĞAÇAYAK, E.; 
AKSU, T.; 

ÇOKSÜER, H. 

A9 

O impacto dos 
tipos de 

trombofilia 
herdada e do 

tratamento com 
heparina de 
baixo peso 

molecular nas 
complicações 

da gravidez em 
mulheres com 

desfecho 
adverso 
anterior  

Avaliar a distribuição 
de nascimentos e 

abortos 
espontâneos, aborto 
no primeiro trimestre 
(TLC) e no meio do 
trimestre (MTA), em 

gestações não 
tratadas e com 

heparina de baixo 
peso molecular 

(HBPM) das mesmas 
mulheres com 

trombofilias herdadas 
e resultado adverso 
da gravidez (APO) 

em gestações 
anteriores. Investiga
mos particularmente 
o impacto da HBPM 

na redução das 
complicações da 
gravidez em dois 

tipos de trombofilia, 
"Convencional" e 

"Novel". 

ARACIC, N.; 
ROJE, D.; 

JAKUS, I. A.; 
BAKOTIN, M.; 
STEFANOVIC, 

V. 

2016 

A1
0 

Prevenção de 
tromboembolis

mo venoso 
durante a 

gravidez e pós-
parto: cruzando 

o limiar 
 

Descrever o risco de 
tromboembolismo 

venoso (TEV) entre 
mulheres grávidas 

com trombofilia 
herdada, síndrome 

antifosfolípide e 

SKEITH, L. 2017 
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aquelas com TEV 
prévio e aplicar o 

conceito de limiar de 
risco de TEV para 

tomar decisões sobre 
a profilaxia da 

anticoagulação na 
gravidez e no 

período pós-parto. 

 

A1
1 

Perda 
recorrente de 
gravidez : Um 
resumo das 
diretrizes e 

práticas 
internacionais 
baseadas em 

evidências 
 

Fornecer um resumo 
da etiologia, 

investigações e 
gerenciamento da 

RPL, que se baseia 
nas três diretrizes 

internacionais mais 
recentes sobre a 

RPL 
 

YING HONG LI,  
ANTHONY 
MARREN 

2018 

A1
2 

A terapia 
anticoagulante 

melhora os 
resultados 

adversos da 
gravidez em 

pacientes com 
histórico de 

perda 
recorrente de 

gravidez? 

Estudar o papel da 
terapia 

anticoagulante nas 
complicações da 
gravidez e nos 

resultados perinatais 
em pacientes 
grávidas com 

histórico de RPL 

ONER 
AYNIOGLU, 

HATICE I Þ IK , 
AHMET 

ŞAHBAZ, 
HÜSNÜ 

ALPTEKIN, 
ULKU BAYAR. 

2016 

A1
3 

Fatores de 
risco 

hereditários 
para trombofilia 
e probabilidade 

de 
tromboembolis

mo venoso 
durante a 

gravidez e o 
puerpériohttps 

(1) estimar a 
probabilidade 

individual (risco 
absoluto) de TEV 

gestacional devido a 
fatores de risco 

trombofílicos, (2) 
examinar se esses 
fatores de risco são 
independentes de 

uma história familiar 

ANDREA 
GERHARDT ,  
RÜDIGER E. 

SCHARF , IAN 
A. GREER , E 

RAINER B. 
ZOTZ 

2016 
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positiva de TEV em 
parentes de primeiro 
grau e (3) considerar 
se essa abordagem 
seria adequada para 

melhorar o 
gerenciamento da 
tromboprofilaxia. 

A1
4 

Uma meta-
análise de 

heparina de 
baixo peso 

molecular para 
prevenir a 
perda de 

gravidez em 
mulheres com 

trombofilia 
herdada 

Discutir sobre a 
trombofilia herdada e 
o papel da HBPM na 
prevenção de futuras 
perdas de gravidez 

SKEITH L , 
CARRIER M , 

KAAJA R , 
MARTINELLI I , 
PETROFF D , 

SCHLEUßNER E 
, LASKIN CA , 
RODGER MA 

2016 

Fonte: Autor próprio, 2019. 

 

 

Gestação: alterações fisiológicas, fatores de risco e 

complicações. 

 

Inúmeras alterações perpassam o período de gravidez, 

uma delas são as hematológicas, nas quais, fisiologicamente, 

haverá uma elevação da série de fatores procoagulantes e 

diminuição dos fatores anticoagulantes ou fibrinolíticos, sendo 

a gestação em si uma condição estimulante para a 

hipercoagulação (ORMESHER et al., 2016).  

 

 

Quadro 2. Fatores que participam da cascata de coagulação e 

suas respectivas funções. 
Fatores que participam da cascata 

de coagulação 
Função 
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Protombina Ativa trombina 
Trombina Transforma fibrinogênio em fibrina 
Fibrinogênio Ativa fibrina 
Fibrina Ajuda na formação do coágulo 
Plaminogênio Ativa plasmina 
Plasmina Degrada coágulos de fibrina 

Fonte: Adaptado de Santos et al., 2015. 

 

Trombofilia é uma doença multicausal que varia entre 

adquiridas e hereditárias. Exemplos da primeira são 

imobilização e multiparidade, e a última advem em mutações e 

polimorfismos genéticos que afetam a quantidade ou a função 

de uma proteína no sistema de coagulação, contribuindo para 

o desenvolvimento de trombofilia (BARUT et al., 2018).  

Gerhardt et al. (2016) avaliou a mesma quantidade de 

mulheres com e sem trombose durante a gravidez e o puerpério 

a fim de quantificar a influência de características genéticas e 

hereditárias no risco de desenvolvimento de trombo. De acordo 

com seus resultados, modificações genéticas elevam o risco de 

eventos trombóticos, podendo as gestantes manifestá-los 

mesmo possuindo histótico familiar hereditário negativo.  

Uma série de complicações obstétricas ocorrem na 

gravidez em pacientes trombofílicas a exemplo de aborto 

precoce, eclâmpsia, natimorto e restrição de crescimento fetal, 

dados que decorrem do desevolvimento de microtromboses 

placentárias nas anastomoses arteriovenosas do endométrio e 

miométrio, prejudicando a perfusão sanguínea satisfatória para 

a placenta e o concepto (BARUT et al., 2018).   

A literatura aponta a associação de alterações genéticas 

e presença de abortos recorrentes em gestação com 

trombofilia, pois tais alterações irão interferir na cascata da 

coagulação.O fator V Leiden é o mais relacionado a perdas 
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fetais espontâneas, principalmente entre o primeiro e o segundo 

trimestre de gravidez (WOLSKI et al., 2017).  

Diante desses impasses, principalmente da alta 

prevalência de aborto, é necessário que haja um bom 

direcionamento das pacientes para um serviço especializado a 

fim de ofertar ultrassonografia bidimensional/ tridimensional, 

cariotipagem dos pais, testes de funções tireoidianas e teste de 

trombofilia herdada como formas de investigações 

(LI;MARREN, 2018). 

 

Eficácia do tratamento a base de anticoagulantes 

 

Como método de reverter a hipercoagulação, a qual 

eleva a ocorrência de complicações obstétricas geradora de 

muitas angústias, é prescrita pelos médicos a Heparina de 

Baixo Peso Molecular (HBPM), enoxaparina, Acido Acetil 

Salicílico (AAS) e heparina não fracionada como terapia 

medicamentosa anticoagulante. Esses tratamentos consiste em 

injeções subcutâneas diárias, além de apresentar custo 

financeiro elevado e possibilidades de eventos adversos 

(ROTTENSTREICH et al., 2017; BARROS et al., 2014; 

AYNIOGLU, 2016). 

A investigação de Skeith et al. (2016) não encontrou 

nenhuma diferença na prevenção de futuros abortos em 

mulheres com trombofilia herdada e perdas fetais 

recorrentesentre as que fizeram e não fizeram o uso 

HBPM,apontando nenhum benefício deste medicamentopara 

estas pacientes.Tambémdestacouseuconsiderável custo e 

capacidade de trazer efeitos colaterais e adversos. 

Já o estudo de Aracic et al. (2016) avaliou em 128 

gestantes não tratadas e 50 tratadas com a mesma medicação, 
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a distribuição de nascimentos e abortos espontâneos em 

pacientes trombofílicas. Seus resultados mostraram que as 

pacientes que aderiram à terapia obtiveram um efeito favorável 

com menores quantidades de complicações obstétricas ruins. 

Portanto, os autores apontaram a boa eficácia da profilaxia 

antitrombótica com HBPM.   

Em um estudo observacional, mulheres saúdaveis com 

pelo menos uma gravidez na vida foram comparadas com 

gestantes em uso de HBPM após o primeiro episódio de 

Trombose Venosa  Cerebral (TVC) a fim de comparar o risco de 

novas tromboses, sangramentos e complicações obstétricas. 

Constatou-se que, aquelas já acometidas por TVP possuíam 6 

vezes mais chances de desenvolver complicações obstétricas 

tardias em relação às saudáveis, e que o uso da dose profilática 

com a HBPM parecia diminuir mais eventos trombóticos, mas 

não complicações obstétricas tardias (MARTINELLI et al., 

2016). 

Um grupo restrito de 11 gestantes com histórico de 

aborto recorrente e trombofilia herdada foram tratadas com 

HBPM (30%) e enanxoparina associada ao AAS (70%) durante 

um pré-natal rigoroso. Destas, 75% apresentaram 

complicações obstétricas e uma sofreu aborto na vigésima 

semana de gestação. Vale frisar que nenhum evento adverso 

foi identificado (BARROS et al., 2014). 

Altos níveis de micropartículas trombóticas com tamanho 

de 1 a 1 μm foram investigados em 20 gestantes com histórico 

de trombofilia e perda fetal, das quais 15 obtiveram aumento 

desses níveise fizeram uso da HBPM,heparina não fracionada 

e AAS. 14 conseguiram diminuí-los ao longo da gestação, ao 

passo que 1não alcançou o mesmo resultado e evoluiu para o 
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aborto, mesmo com a adesão ao tratamento (PATIL et al., 

2015). 

Em mulheres detectadas com trombofilia hereditária, 

histórico de abortos habituais e morte fetal intra-uterina, o 

resultado foi significative  melhor nas 57 pacientes que fizeram 

o uso da HBPM como tratamento em relação a 13 que não 

foram tratadas (p=0,006) (SOKOL et al., 2016). 

Apesar de ser contraditório, estudos demonstram que o 

uso de HBPM em gestantes com trombofilia hereditária e com 

história obstétrica ruim resultaram em uma quantidade maior 

dos nascidos vivos, havendo aumento do peso do neonato ao 

nascer e diminuição das complicações perinatais. O uso de 

anticoagulante em gestantes com perda de gravidez recorrente 

independente dos sinais para trombofilia foi visto em estudos, 

os quais não  demonstram diferença significativa nos índices de 

nascidos vivos (ROTTENSTREICH et al., 2017). 

É imprescindível que haja uma avaliação individual e 

rigorosa durante o pré-natal das gestantes ou até mesmo antes 

de engravidar, para que a recomendação e orientação quanto 

ao uso da tromboprofilaxia a base de anticoagulantes seja 

realizada de maneira adequada, levando em consideração os 

riscos x benefícios, pois, de acordo com a literatura, seu uso 

prolongado ou inapropriado potencializa o risco de  

malformações congênitas e  sangramento pós-parto em 

decorrência da trombocitopenia (SKEITH et al., 2017). 
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CONCLUSÕES  

Perate o exposto, a trombofilia é uma patologia que 

acarreta inúmeros problemas físicos, psicológicos e sociais, 

principalmente durante a gestação, como perdas fetais 

recorrentes. Objetivando evita-las, faz-se necessário a adoção 

de medidas profiláticas e curativas. 

Para tal, é indispensável que os profissioanais estejam 

habilitados para realizar investigação dos antecedentes das 

pacientes, tais como história de abortamentos recorrentes e 

perdas fetais em anteriores gestações, bem como a 

implementação do manejo clínico mais adequado, pois alguns 

anticoagulantes podem ser ineficazes  ou até causar efeitos 

adversos.  

É possível concluir, a partir dos estudos analisados que 

ainda há controvérsias quanto à eficácia daterapia 

anticoagulante e antiplaquetária para mulheres com 

trombofilia, a fim de trazer benefícios na diminuição de mais 

eventos trombóticos, e não há evidências comprovadas que 

essa terapia diminuía as chances de ter complicações 

obstétricas tardias.  

Portanto, é necessário estudos com maior quantitativo de 

população afim de identificar e abordar com mais fidedignidade 

as complicações causadas pela trombofilia e o uso da tarapia 

anticoagulantes,bem como, mais orientação sobre o 

gerenciamento dessas condições com base em evidências 

atuais, para assim, orientar a tomada de decisões clínicas 

nessa importantetemática. 
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RESUMO: As vantagens da amamentação para a saúde 
materno-infantil já são amplamente reconhecidas pela 
literatura. Por isso, a Organização Mundial da Saúde e o 
Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno 
exclusivo durante os seis primeiros meses de vida da criança. 
As práticas de apoio são fundamentais para a superação das 
dificuldades inerentes a essa etapa da vida, porém a 
metodologia com que essas ações são desenvolvidas ainda se 
constitui como um importante desafio. As práticas profissionais 
são pautadas no biologicismo e tecnicismo e por esse motivo 
muitas delas não conseguem contemplar os múltiplos 
determinantes da interrupção precoce da amamentação 
exclusiva. É necessário um rompimento com os paradigmas 
tradicionais da educação em saúde, superando a perspectiva 
puramente informativa de transmissão do conhecimento.Diante 
disso, as metodologias participativas são estratégias 
importantes de serem utilizadas no processo de apoio, uma vez 
que fortalecem a autonomia e a autoconfiança da mulher em 
seu potencial de amamentar. Atualmente os cenários virtuais 
têm sido cada dia mais utilizados pelas mulheres durante a 
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amamentação e por esse motivo necessitam ser explorados 
pelos profissionais da saúde, fortalecendo as metodologias 
participativas de intervenção. Portanto, para que as estratégias 
de apoio sejam eficazes, faz-se necessário que esses 
trabalhadores possam interagir com as mulheres, enriquecendo 
suas vivências rumo à adoção de práticas que fortaleçam a 
amamentação exclusiva.  
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Apoio Social. Educação 

em Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática de amamentação apresenta inúmeras 

vantagens à saúde do público materno-infantil, à família, à 

sociedade e ao meio ambiente. À saúde da criança, o 

aleitamento materno exclusivo (AME) contribui na redução dos 

casos de diarreia aguda e de infecções respiratórias, os quais 

são responsáveis pelo elevado número de mortes. Essa prática 

também propicia um estado nutricional adequado e 

consequente prevenção da obesidade e da desnutrição infantil, 

diminuindo a taxa de mortalidade infantil em todo o mundo 

(BRASIL, 2015a; VICTORA et al., 2016).  

 O fato de a mulher amamentar favorece à recuperação 

do estado nutricional, reduzindo o ganho de peso adquirido na 

gestação, além de atenuar o aparecimento de câncer de mama 

e de colo de útero (GÉA-HORTA et al., 2016). Essa prática 

também fortalece o vínculo entre a mulher e o filho, acarretando 

benefícios na perspectiva psicossocial de ambos (DE MOLA et 

al., 2016).  

 O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomendam o AME até o sexto mês de vida da 

criança, diante de todas as suas potencialidades e 
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reconhecendo que o leite materno possui todos os nutrientes 

necessários à saúde da criança nessa faixa etária (BRASIL, 

2015a). O Brasil é referência em estratégias de promoção à 

amamentação exclusiva, haja vista o crescimento histórico 

dessas taxas no país desde a década de 1970. Porém, novas 

evidências sugerem que desde o ano de 2006 ocorreu uma 

estabilização desse aumento, demonstrando a 

indispensabilidade do fortalecimento e reorientação dessas 

práticas (BOCCOLINI; BOCCOLINI; MONTEIRO, 2017).  

As estratégias de promoção e apoio à amamentação 

devem ser realizadas de modo contextualizado com a realidade 

da mulher. Apesar de esse ser um dos momentos mais 

importantes e bonitos da sua vida, isso também pode se 

configurar uma etapa difícil. As mudanças corporais que 

ocorrem na nutriz nesse período podem afetar sua autoestima. 

A sobrecarga física, psicológica e emocional contribui para 

responsabilizá-la por todos os problemas que ocorrem nessa 

fase. Reforça-se a sua frustração e culpabilização quando essa 

prática não é possível ou quando ela opta por não mantê-la 

(GIORDANI et al., 2018).  

Os paradigmas como: “amamentar é algo natural e 

inerente à vida de toda mulher” ou “toda mãe tem leite suficiente 

para alimentar o bebê”, reforçam que a função social dessa 

pessoa é ser mãe, retirando dela a autonomia sobre de seu 

corpo e desvinculando-a de sua identidade (HABERLAND; 

SCISLESKI, 2017). Tudo isso desperta nela o conflito entre 

querer ou não amamentar e seu dever como corresponsável 

pela alimentação e manutenção da vida de seu filho. Essa 

percepção demonstra que o aleitamento não é instintivo nem 

espontâneo; é uma experiência permeada pelas subjetividades 

e vivências das mulheres, sendo construída pelas relações 
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estabelecidas com os membros das suas redes sociais de apoio 

(SOUZA; NESPOLI; ZEITOUNE, 2016). Entende-se que isso é 

fundamental para o processo da amamentação (YALÇIN; 

BERDE; YALÇIN, 2016). 

 

(...) tem-se verificado a importância de 

criar redes de apoio social a públicos-alvo 

como, por exemplo, às gestantes e às 

puérperas, principalmente, no que 

concerne à promoção e manutenção da 

amamentação. Ressalta-se que esta 

prática ainda é ligada a crenças, valores e 

mitos, os quais, muitas vezes, não são 

valorizados pelos profissionais de saúde 

e, que embora negligenciados, 

representam fatores responsáveis pela 

interrupção precoce da amamentação. 

(PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 

2015). 

 

A integração dos profissionais de saúde nessa rede 

social de apoio deve ser fortalecida e diversas estratégias têm 

sido realizadas, principalmente na Atenção Primária à Saúde 

(APS). Entretanto, a maioria dessas práticas é caracterizada 

por ações pontuais e sem continuidade (WONG; TARRANK; 

LOK, 2015). Apesar da relevância dessa inserção, muitas vezes 

essas estratégias são tipificadas pelo assistencialismo, 

pautadas na transmissão de conhecimentos técnico-científicos 

(PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015). Considerando as 

dimensões biopsicossociais que envolvem a amamentação, as 

ações isoladas, que não trabalhem as subjetividades e que não 
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sejam contextualizadas com a realidade da mulher são 

insuficientes para apoiar o AME (HABERLAND; SCISLESKI, 

2017). 

O profissional de saúde deve ser facilitador das ações, 

exercendo a função de educador, contribuindo para o 

empoderamento e autonomia das mulheres. É essencial a 

realização de estratégias problematizadoras, que estimulem o 

diálogo e a escuta com os educandos, trabalhando de modo 

contextualizado e comprometido com a vida dos sujeitos que 

integram a construção do conhecimento (FREIRE, 2001). O 

apoio ao AME exige uma compreensão holística da realidade 

vivenciada pelas mulheres, promovendo uma visão atenta e 

abrangente, que contemple os aspectos emocionais, a cultura 

familiar e a sua rede social de apoio (PRATES; SCHMALFUSS; 

LIPINSKI, 2015). 

A inserção das metodologias participativas nesse 

cenário apresenta como principais potencialidades a adoção de 

estratégias estimuladoras do diálogo e envolvimento de todos 

os sujeitos que integram a construção do saber. A Pesquisa 

Participativa Baseada na Comunidade (Community-Based 

Participatory Research – CBPR) constitui-se uma metodologia 

colaborativa, que propõe a articulação dos pesquisadores com 

o contexto que envolve os usuários integrantes da pesquisa. 

Numa vivência pautada no comprometimento ético e dialógico 

entre estes, busca o entendimento dos diferentes aspectos que 

permeiam o objeto de pesquisa, bem como a criação de 

estratégias que colaborem com o enfrentamento e controle das 

problemáticas. O modelo CBPR busca trabalhar o tema que é 

relevante para a comunidade, representando um importante 

instrumento de articulação entre o conhecimento científico e a 

prática social (Walker et al., 2017). 
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 Diante da velocidade da comunicação virtual nos últimos 

anos, as redes sociais online surgem como cenários de apoio 

em potencial, contribuindo na troca de experiências e 

conhecimentos. A sua plataforma faz um convite à interação e 

diálogo entre pessoas, favorecendo o compartilhamento de 

experiências e conhecimentos e a aprendizagem 

colaborativa(BRIDGES, 2016).  

 Os estudos que analisam a eficácia desses espaços na 

promoção do AME ainda são escassos. Conforme exposto, a 

taxa de amamentação exclusiva ainda é reduzida e isso é 

permeado por diferentes dimensões, sendo primordial o 

fortalecimento das estratégias participativas de promoção e 

apoio. A CBPR possibilita esse enfoque, porém raros são os 

estudos que utilizaram essa metodologia de forma virtual na 

condução das ações. A rapidez da comunicação pelas mídias 

digitais despertou maior demanda de mulheres pela internet. 

Acredita-se que o suporte oferecido por esses cenários pode 

cooperar com o AME, colaborando com a ampliação da rede 

social de apoio da mulher e com o seu empoderamento.  

 A utilização de metodologias participativas de ensino-

aprendizagem no cenário virtual tem sido vislumbrada como um 

cenário em potencial para fortalecer o diálogo e a reflexão entre 

os indivíduos participantes. Isto porque esses espaços são 

convidativos ao compartilhamento de informações, vivências e 

anseios, fomentando o empoderamento e autoconfiança das 

mulheres envolvidas. Propõe-se uma ampliação do cuidado 

para além da garantia da informação, trabalhando-se o 

aleitamento materno e sua complexidade (CAVALCANTI et al., 

2019). 
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 Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo descrever 

a importância das estratégias virtuais participativas de apoio ao 

aleitamento materno exclusivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente artigo foi elaborado conforme os 

pressupostos de uma revisão de literatura narrativa de 

literatura. 

O processo de coleta do material ocorreu entre janeiro a 

julho de 2019. Foram pesquisadas as seguintes bases de dados 

científicas: Scielo, Medline, Lilacs e Pubmed. Para a coleta de 

dados foram utilizados os descritores: Aleitamento Materno; 

Apoio Social; Rede Social; Educação em Saúde e “Pesquisa 

Participativa Baseada na Comunidade”. Os materiais foram 

lidos na íntegra, categorizados e analisados criticamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

 O público infantil, particularmente as crianças menores de 

cinco anos de idade, é bastante vulnerável a diversos tipos de 

doenças. Distúrbios como a diarreia e infecções respiratórias 

são responsáveis por elevado número de mortes nessa faixa 

etária (VICTORA et al., 2016). A criação de medidas de 

prevenção dessa problemática é essencial e, nesse contexto, o 

aleitamento materno é fundamental (BRASIL, 2015a).  

 O percentual de infecções respiratórias agudas entre 

crianças encontra-se elevado até mesmo em países 
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desenvolvidos. Pinzón-Rondón et al. (2016) realizaram uma 

análise em 40 nações e diagnosticaram que a prevalência 

desse agravo foi de 13% entre menores de cinco anos. Essa 

problemática é de origem multifatorial e o aleitamento materno 

é um fator de proteção para a incidência desse agravo.  

 A redução da mortalidade infantil exige o fortalecimento de 

estratégias de caráter intersetorial, particularmente, das 

políticas públicas de saúde. Portanto, fomentar o aleitamento 

materno representa um eixo central na promoção da 

alimentação saudável desde a primeira infância. Isso traz 

impactos na economia familiar e na morbimortalidade infantil, 

sendo uma estratégia natural de fortalecimento de vínculos e 

promoção do afeto entre a mulher e o filho (BRASIL, 2015a).  

 O aumento do tempo de amamentação e sua 

universalização pode prevenir 823.000 mortes anuais em 

crianças menores de cinco anos (VICTORA et al., 2016). Na 

perspectiva econômica, o ato de não amamentar acarreta 

perdas financeiras de 0,49% da renda bruta familiar mundial 

(ROLLINS et al., 2016). 

 A introdução de fórmulas infantis antes dos seis meses e o 

desmame precoce encontram-se relacionados a diversos 

outros agravos no âmbito hospitalar (COLAIZY et al., 2016). O 

desmame precoce tem trazido consequências para o estado 

nutricional materno-infantil (SCHERBAUM; SROUR, 2016). 

Estudos demonstram que o AME por seis meses protege esse 

público contra distúrbios nutricionais entre pré-escolares 

(JARPA et al., 2015) 

 Diante das evidências supracitadas, a OMS, endossada 

pelo Ministério da Saúde e por pesquisas científicas de todo o 

mundo vêm ressaltando a importância da promoção do AME até 

os seis meses de vida. O leite materno é capaz de suprir todas 
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as necessidades de macro e micronutrientes necessários à 

criança nessa faixa etária (BRASIL, 2015a).  

 Na perspectiva da saúde da mulher, a prática de não 

amamentar vem demonstrando relação com o excesso de peso 

após o parto, enquanto que o aleitamento exclusivo auxilia na 

maior velocidade de redução de peso nesse período. Pesquisas 

também evidenciaram as vantagens dessa prática na 

prevenção de câncer de mama entre mulheres que amamentam 

(GÉA-HORTA et al., 2016). Quanto maior o tempo de 

aleitamento materno, maior será o efeito protetor dessa prática 

em relação à prevenção desse tipo de doença (ELSHAMY, 

2016).  

 Apesar dos diferentes achados serem bastante conclusivos 

quanto à vantagem do AME até os seis meses para a saúde da 

mulher e do bebê, a prevalência de desmame precoce no Brasil 

e no mundo ainda é alta. Estudos locais mais recentes vêm 

apontando que as taxas de AME até os seis meses situa-se em 

torno dos 30% (YALÇIN; BERDE; YALÇIN, 2016). 

 Tendo em vista a importância do AME até os seis meses de 

idade, faz-se necessário o fortalecimento de estratégias que 

fomentem essa prática. É necessária a conjugação de medidas 

que ajam em seus principais determinantes, contribuindo na 

superação das possíveis causas da sua interrupção precoce. 

 

O ATUAL CENÁRIO DAS PRÁTICAS E A EFETIVIDADE DAS 

AÇÕES DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO NO BRASIL 

 

 O Brasil tem se consolidado como referência mundial na 

realização de políticas, programas e estratégias de promoção 

ao AME. Esses instrumentos são importantes, considerando-se 
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a formação de um arcabouço legal para a reorientação dos 

processos de trabalho no âmbito do SUS, valorizando o AME 

enquanto prática promotora da saúde da mulher e da criança. 

 As iniciativas de promoção ao aleitamento materno no 

Brasil encontram-se fortalecidas, contribuindo para o 

crescimento histórico das taxas de AME no Brasil desde a 

década de 1970. Entretanto, novas análises sinalizam uma 

estabilização desse crescimento desde o ano de 2006, 

despertando para a necessidade de criação e reorientação de 

ações de apoio (BOCCOLINI; BOCCOLINI; MONTEIRO, 2017). 

É preciso valorizar as práticas efetivas desde o pré-natal, na 

atenção primária, até o apoio na maternidade e após a alta 

hospitalar.  

 Uma metanálise realizada por Wong, Tarrant e Lok (2015) 

demonstrou que a maioria das ações de apoio ao AME é 

realizada por apenas uma atividade educativa individual ou em 

grupo com as gestantes. Isso demonstra a sua principal 

limitação, evidenciando a descontinuidade das ações. Haja 

vista que o aleitamento materno se constitui um momento de 

construção de vínculos e de diferentes subjetividades que 

permeiam a vida dos sujeitos que vivenciam esse processo, as 

ações pontuais, que desconsideram suas dimensões, são 

insuficientes para cumprir seus objetivos (HABERLAND; 

SCISLESKI, 2017).  

 Apesar da literatura evidenciar a importância dos 

profissionais de saúde para a manutenção do AME, a inserção 

dos mesmos na rede social de apoio das mulheres ainda é uma 

realidade difícil de ser alcançada na maioria das vezes. Isso 

ocorre porque muitas de suas ações são pautadas 

exclusivamente pela geração e transmissão da informação 

(PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015).  
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 Tais estratégias são permeadas pelas tradicionais 

abordagens de ensino-aprendizagem, onde o aprendiz é 

enxergado como um receptor de informações e o educador – 

nesse caso particular, os profissionais de saúde – é visto como 

transmissor. A construção do conhecimento e a formação de 

sujeitos autônomos e emancipados exige uma metodologia 

pedagógica que problematize o saber de forma libertária, 

valorizando o conhecimento do educando, de maneira 

comprometida com a vida dos sujeitos que integram o cenário 

de construção do conhecimento (FREIRE, 1996). 

 Considerando a perspectiva formativa dos profissionais da 

saúde, suas práticas são um reflexo da forma como os cursos 

de graduação em saúde encontram-se organizados. Apesar de 

existirem diversas estratégias de reformulação desses 

currículos, atualmente ainda predomina o modelo biologicista e 

tecnicista, focado no tratamento da doença e seus sintomas. O 

papel dos profissionais é puramente assistencial, de modo que 

o tratamento se encerra na prescrição de medicamentos e na 

transmissão de informações consideradas importantes pelo 

profissional. O paciente é visto como alguém desconectado de 

suas realidades, anseios e inquietudes, prevalecendo a ótica 

biologicista (GUERRA; COSTA, 2017).  

 Do ponto de vista da promoção e apoio ao aleitamento 

materno, essas práticas são perpetuadas. A mulher é 

desconsiderada e reduzida ao seu papel de mãe, devendo 

obedecer às recomendações repassadas pelo profissional no 

intuito de conseguir sucesso no aleitamento materno exclusivo 

(GIORDANI et al., 2018). 

 O compartilhamento de informações deve ser uma das 

estratégias de promoção do AME. Porém, considerando o 

conceito de apoio no contexto das vertentes da promoção da 
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alimentação saudável, deve-se fortalecer e integrar ações 

intersetoriais, incluindo desde a garantia da informação até o 

aspecto motivacional. Essas práticas exigem profissionais que 

extrapolem a perspectiva hegemônica das ações em saúde. Por 

maior que seja a competência técnica do profissional e por mais 

qualificadas que sejam as informações transmitidas por ele, as 

suas estratégias não terão sucesso se ele não tiver uma visão 

atenta, abrangente, sempre levando em consideração os 

aspectos emocionais, a cultura familiar e a rede social de apoio 

da mulher. Esse entendimento deve inserir a usuária como 

sujeito do processo de amamentar e, portanto, essas 

estratégias devem valorizá-la, empoderá-la e escutá-la 

(ALMEIDA; LUZ; UED, 2015). 

 Para que as ações de apoio ao AME se configurem como 

experiências exitosas, faz-se necessário compreender 

holisticamente a realidade dos diferentes grupos sociais que 

compõem os cenários de vida da mulher (FAGUNDES; 

OLIVEIRA, 2017). É necessário estimular o diálogo com os 

sujeitos participantes das práticas, de modo que essas 

abordagens sejam pautadas num comprometimento mútuo e 

ético com o outro. Do ponto de vista da amamentação, as ações 

pontuais minimizam o entendimento da complexidade de seus 

determinantes, dificultando o enfrentamento da problemática do 

abandono do AME. 

 

A METODOLOGIA PARTICIPATIVA NAS PESQUISAS E NAS 

PRÁTICAS DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO  

 

 Para a adoção de vivências favoráveis ao AME, precisa-se 

implementar estratégias centradas na formação e reorientação 
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de opiniões. Exige-se o fortalecimento de práticas educativas 

participativas, que promovam a autonomia de todas as pessoas 

envolvidas nesse processo. É essencial entender o outro como 

um sujeito da formação do conhecimento, trabalhando as 

diferentes dimensões que envolvem o contexto desses 

indivíduos. Os educandos deverão ser partícipes do processo e 

não apenas os receptores de informação (FREIRE, 2011).  

 No caminho para formação de pessoas autônomas é 

fundamental compreender a integralidade que permeia as suas 

vidas, valorizando-se os saberes prévios. O diálogo é um 

elemento indispensável nesse percurso, promovendo a escuta 

qualificada e a voz ativa, garantindo a todos os sujeitos a 

oportunidade de serem atores desse processo. Isso é possível 

na medida em que se problematiza a vida de seus integrantes, 

despertando-os para as reais necessidades dos sujeitos. Deve-

se pautar a construção do conhecimento de maneira 

comprometida com o contexto vivenciado pelas pessoas. Essa 

abordagem democrática contribui para um entendimento 

aprofundado das dimensões dos saberes construídos, 

possibilitando extrapolar o nível ingênuo das inquietações, 

fortalecendo o aprendizado crítico e transformador (FREIRE, 

1996).  

 A criação de estratégias participativas exige do educador a 

constante reflexão acerca do percurso metodológico. Isso 

porque a prática educativa não é algo acabado, mas um 

caminho a ser percorrido por diferentes sujeitos. É também uma 

vivência individual, conforme a experiência prévia de cada 

pessoa. O rompimento com as abordagens tradicionais de 

ensino é algo difícil de ser superado, pois exige do educador um 

movimento de respeito e comprometimento ético com o outro e 

vai de encontro às práticas adquiridas ao longo de sua 
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formação. Essa reflexão propõe ressignificar as experiências 

anteriores, contribuindo na (re)criação de novas abordagens 

comprometidas com a transformação dos sujeitos (FREIRE, 

2011).  

 Considerando o aleitamento materno como uma fase 

contextualizada com a realidade social da mulher, a criação das 

estratégias de apoio necessita fortalecer a inserção dessas 

metodologias participativas. Deve-se garantir a construção de 

relações dialógicas entre profissionais e usuárias, contribuindo 

para superar as diferenças de gênero e poder em relação à 

figura materna. Preza-se pelo o rompimento com a abordagem 

histórica que vincula a mulher à figura de mãe, com a função 

exclusiva de nutrir o filho (GIORDANI et al., 2018).  Para que 

seja transformador, o processo educativo no âmbito da 

amamentação deve ser também libertário, contribuindo para o 

enfrentamento das condições de opressão dos sujeitos e à 

emancipação feminina (HABERLAND; SCISLESKI, 2017).  

 Isso comunga com os objetivos da Promoção da Saúde, em 

que as ações devem contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, fortalecendo o controle delas em direção aos 

problemas enfrentados. As abordagens de apoio ao AME 

devem possibilitar o fortalecimento de metodologias 

participativas de formação, valorizando o empoderamento das 

pessoas. As estratégias devem ser construídas a partir das 

problemáticas vivenciadas, possibilitando o enfrentamento das 

limitações (MALTA et al., 2016). 

 Essa abordagem é inspirada na relação de respeito, 

superando as metodologias pautadas no autoritarismo. Para 

Freire, a formação ética ocorre quando educadores e 

educandos vivenciam um processo de busca pela 

transformação de suas problemáticas. Existe o respeito à 
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cultura e saberes prévios. Na construção dos cenários de 

ensino-aprendizagem o professor deve promover essa 

valorização do educando no âmbito desse processo, 

considerando as diferenças individuais (FREIRE, 2011). Nesse 

ínterim, a proposta pedagógica e os constructos de Paulo Freire 

são indispensáveis à construção de práticas de apoio à 

amamentação, uma vez que possibilita trabalhar de maneira 

aprofundada suas múltiplas dimensões. 

 A Educação Popular traz contribuições significativas para a 

construção dessas estratégias. Baseia-se na articulação de 

práticas com a realidade histórico-social e política, buscando 

romper com metodologias autoritárias de ensino. Essa 

abordagem também evidencia a participação ativa e o 

empoderamento dos atores enquanto agentes transformadores 

de sua realidade social (NASCIMENTO, 2015).  

 As ações de suporte reduzidas à transmissão de 

informações são superficiais, na medida em que não trabalham 

os aspectos contextuais e dimensionais da amamentação. As 

necessidades das mulheres não são trabalhadas e suas 

vivências pessoais não são exploradas. Diante disso, as 

abordagens tradicionais contribuem para fortalecer a 

culpabilização e responsabilização da mulher por todos os 

desafios vivenciados na amamentação, sendo insuficientes 

para o apoio adequado (LIMA et al., 2018). 

 No âmbito das estratégias participativas de apoio ao AME, 

as práticas virtuais têm sido fundamentais para a consolidação 

de ações integradas com as diferentes realidades das mulheres 

em processo de amamentação. Isto porque estes cenários são 

normalmente interativos, possibilitando sua exploração de 

modo pedagógico, colaborando de maneira crítico-reflexiva na 
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construção do conhecimento e favorecendo a aprendizagem 

colaborativa (PULJAK, 2015).  

 Em países onde a oferta de ações de promoção e apoio ao 

AME são escassas, como nos países árabes, os espaços online 

têm sido amplamente explorados. Resultados provenientes de 

em uma rede social online da Arábia Saudita demonstraram que 

o principal motivo de busca desses recursos por parte das 

seguidoras foi a procura por informações ginecológicas, 

seguida por temáticas relativas à gravidez e conselhos 

relacionados à amamentação (BAHKALI  et al., 2015).   

 Entre países industrializados, mesmo quando a oferta de 

ações de promoção e apoio ao AME são amplas, a demanda 

pelas mídias sociais se eleva significativamente após o parto. 

Dentre os aspectos motivadores encontram-se a necessidade 

de ampliação das redes sociais de apoio da mulher, de maneira 

que elas possam se auxiliar mutuamente rumo ao 

enfrentamento dos diferentes desafios relacionados à 

amamentação (TOMFOHRDE; REINKE, 2016). 

 Uma análise realizada em três comunidades privadas do 

facebook gerenciadas pela Associação Australiana de 

Amamentação identificou a potencialidade dessa rede social 

para o apoio ao aleitamento materno. Observou-se que esse 

suporte se dava na medida que oferecia uma 

complementaridade de informações, trazia o conhecimento de 

forma imediata, bem como propiciava o compartilhamento de 

práticas, uma vez que estava inserido dentro do espaço de uma 

comunidade (BRIDGES, 2016). Outros autores vêm 

fortalecendo esses achados, salientando a ampla 

acessibilidade e consequente importância da tecnologia e das 

diferentes redes sociais para atender as necessidades de 

saúde e nutrição dos usuários. Nesse sentido, o facebook tem 
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sido evidenciado como a principal rede social utilizada pelas 

pessoas, sendo fundamental na troca de conhecimentos e 

experiências, constituindo-se um instrumento essencial no 

apoio à prática de aleitamento materno (BENSLEY, 2015). 

 Um estudo realizado em um hospital universitário do 

município de João Pessoa utilizou um grupo virtual privado da 

rede social facebook para o apoio ao aleitamento materno 

exclusivo. O grupo foi gerenciado por profissionais da saúde e 

realizou um acompanhamento de mulheres após a alta 

hospitalar durante os seis primeiros meses de vida dos bebês. 

Para tanto, semanalmente foram postados cartazes 

relacionados à temática do aleitamento materno exclusivo. Os 

cartazes foram utilizados como recursos disparadores do 

diálogo e da problematização, para que as mulheres fossem 

trabalhadas enquanto protagonistas desse processo. 

Resultados provenientes deste estudo demonstraram que a 

mulheres que participaram do grupo tiveram risco 62% menor 

de interromper precocemente o aleitamento materno do que as 

que não participavam da estratégia virtual. Os resultados deste 

estudo foram inovadores e demonstraram que a prática virtual 

desenvolvida teve um impacto positivo no tempo e na 

frequência de aleitamento materno exclusivo (CAVALCANTI et 

al., 2019).  

 Diante do exposto, o apoio ao AME ofertado por 

profissionais da saúde através das mídias virtuais têm 

representado estratégias promissoras, devendo ser 

incentivadas nas diferentes instituições. Dentre as principais 

ferramentas utilizadas destaca-se o facebook, Skype e os 

aplicativos de Smartphone (ALIANMOGHADDAM; PHIBBS; 

BENN, 2019). 



APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO BRASIL: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

745 
 

 Apesar das redes sociais virtuais se constituírem 

crescentes cenários de apoio ao AME, a sua utilização também 

é permeada por diferentes desafios. Dentre eles ressalta-se o 

crescimento das diferentes estratégias de marketing na internet 

por parte das indústrias alimentícias. Muitas vezes as 

propagandas envolvendo a utilização das fórmulas infantis 

como substitutos do leite materno reduzem a confiança da 

mulher acerca da qualidade do leite materno frente a esses 

produtos (WOOD et al., 2016). Diante disso, a inserção de 

profissionais de saúde nesses espaços inovadores e virtuais de 

apoio após a alta hospitalar é fundamental e viável (HARARI et 

al. 2018), podendo auxiliar na propagação de informações 

fidedignas, desencorajando o uso indevido de fórmulas infantis.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, apesar de o Brasil ser uma referência 

mundial nas estratégias de promoção do aleitamento materno, 

as ações de apoio precisam ser fortalecidas. Para tanto, as 

estratégias tradicionais de ensino-aprendizagem são 

insuficientes em seu objetivo de promover e apoiar o 

aleitamento materno, uma vez que não contemplam todas as 

dimensões necessárias ao apoio efetivo. 

As estratégias participativas são ações em potencial, 

uma vez que inserem os sujeitos participantes enquanto 

protagonistas das ações. No âmbito do apoio ao aleitamento 

materno exclusivo, possibilitam fortalecer a autonomia das 

mulheres que vivenciam este processo, empoderando-as no 

processo de cuidado.  

Atualmente, os abordagens virtuais têm sido apontadas 

por diferentes estudos como cenários em potencial, uma vez 
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que são espaços convidativos à interação e ao diálogo. Neste 

sentido, é fundamental que os profissionais de saúde possam 

se inserir nesses espaços, de forma a transcender a 

perspectiva puramente informativa do apoio, contemplando a 

mulher e toda a complexidade que permeia a etapa de 

amamentação.  
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RESUMO: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma 
estratégia utilizada para a promoção da alimentação saudável 
e adequada. Este trabalho objetiva avaliar as práticas de EAN 
nas escolas estaduais da zona sul do município de Natal/RN, 
atendidas pelo PNAE. A presente análise caracteriza-se como 
um estudo de abordagem quantitativa transversal, compondo 
uma amostra de 30 escolas. Para a coleta de dados foi adotou-
se uma entrevista estruturada com 17 perguntas, envolvendo 
questões referentes à caracterização e estrutura da escola e os 
aspectos relacionados às ações de EAN no âmbito do PNAE, 
onde os participantes eram os gestores das escolas. Os dados 
foram analisados pelo teste qui-quadrado, assumindo-se 
p≤0,05 para significância estatística. Observou-se que a 
implantação das hortas escolares ocorreu em apenas 14,82% 
das escolas. Com relação à inserção do tema alimentação e 
nutrição nas escolas, 81,48% das unidades escolares, relatam 
que o tema é trabalhado. As ações de EAN são realizadas 
principalmente em sala de aula (50%), e na forma de palestras 
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(41%). Os resultados mostram ainda que estas práticas são 
realizadas preponderantemente com as merendeiras e os 
alunos. Através desses achados conclui-se que se faz 
necessário um maior incentivo por parte das autoridades, 
aumento da fiscalização destas ações e desenvolvimento de 
projetos junto à comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação alimentar e nutricional. 
Desenvolvimento infantil. Comportamento alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma 

estratégia utilizada para a promoção da alimentação saudável 

e adequada, sendo um grupo de ações fundamentais para se 

atingir a Segurança Alimentar e Nutricional e para garantir o 

Direito Humano à Alimentação Adequada (CERVATO-

MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016). 

Estas práticas iniciaram-se na década de 40, período em 

que essas ações foram enxergadas como domesticadoras, 

tendo o propósito de ensinar o pobre a comer. Na década de 70 

foi realizado o Estudo Nacional de Despesas Familiares, que 

demonstrou que os padrões alimentares da população estavam 

relacionados ao perfil financeiro das famílias. Dessa forma, 

verificou-se que o principal obstáculo à alimentação adequada 

era a baixa renda da população, e não a falta de educação 

conforme acreditava-se anteriormente. Nesse mesmo período, 

em virtude da ditadura militar, houve o que se denominou de 

exílio da EAN, uma vez que não se reconhecia a importância da 

educação na formação de hábitos alimentares saudáveis 

(BRASIL, 2012).  

Anos mais tarde, durante a década de 90, a Pesquisa 

Nacional sobre Saúde e Nutrição, apontou um aumento da 
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prevalência de obesidade, principalmente entre mulheres de 

baixa renda. Nessa mesma época, a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares evidenciou um importante aumento no consumo de 

alimentos mais calóricos na dieta da população brasileira. 

Esses achados evidenciaram um dos maiores dilemas 

brasileiros até então vivenciados na nutrição: a existência de 

dupla carga de doenças, a qual por um lado prevaleciam as 

carências nutricionais e a fome e por outro os agravos 

decorrentes do aumento exponencial do sobrepeso e 

obesidade (BRASIL, 2011).  

Diante desse novo panorama, a EAN foi relembrada 

como forma de reverter essa tendência. Porém, reconhecia-se 

a necessidade de modificar suas metodologias, uma vez que as 

estratégias adotadas até então, eram formas verticalizadas e 

repressoras de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2012). 

Os programas de promoção da alimentação saudável 

nas escolas têm buscado incentivar estilos de vida mais 

saudáveis. O Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) é um dos mais antigos programas sociais do governo 

federal, sendo referência mundial na área de alimentação 

escolar. Tem como objetivos contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 

saudáveis entre outros (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, as ações de EAN são reconhecidas como 

importantes medidas de promoção da alimentação saudável do 

escolar, visando o Direito Humano a Alimentação Adequada 

(DHAA) e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Estas 

ações devem ser realizadas por meio de metodologias ativas e 

estratégias que estimulem a promoção da alimentação 

saudável (CRUZ, MELO NETO, 2014).  
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Dentre as práticas a serem desenvolvidas no contexto 

escolar destacam-se a inserção do tema da alimentação e 

nutrição no currículo escolar; a implementação e manutenção 

de hortas escolares e pedagógicas; a realização de oficinas 

culinárias com os alunos e trabalhadores da educação e o 

desenvolvimento de tecnologias sociais que a beneficiem. 

Essas ações corroboram com as diretrizes elencadas pela 

legislação que regulamenta o PNAE, a qual propõe estratégias 

de inserção transversal destes temas em âmbito escolar. Neste 

ínterim, a Educação Alimentar e Nutricional é visto como um 

tema estratégico a ser trabalhado (BRASIL, 2013). 

A EAN é fundamental para incorporar o tema da 

alimentação e nutrição no contexto escolar, com ênfase na 

alimentação saudável e na promoção da saúde, reconhecendo 

a escola como um espaço propício à formação de hábitos 

alimentares saudáveis e à construção da cidadania, garantindo 

assim a autonomia do indivíduo e uma melhoria na qualidade 

de vida de toda a sociedade (SOUZA, 2013).   

Apesar do amplo reconhecimento acerca da importância 

de se trabalhar transversalmente a alimentação e nutrição no 

currículo escolar, a hipótese deste trabalho é que a maioria das 

escolas avaliadas não adotaram as práticas de EAN como uma 

das ações do PNAE e, quando estas são realizadas, os 

aspectos previstos na legislação não são pontuados no 

momento da prática. 

Este trabalho objetivou avaliar as práticas de EAN nas 

escolas estaduais da zona sul do município de Natal/RN, 

atendidas pelo PNAE. Como metas específicas, pretendeu-se 

diagnosticar se estas escolas adotam as práticas de EAN como 

uma das ações do PNAE, avaliar a metodologia das ações de 

Educação Nutricional realizadas pelas escolas estudadas e 
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analisar se os aspectos referentes à EAN preconizados na 

legislação vigente são cumpridos na prática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente análise caracteriza-se como um estudo de 

abordagem quantitativa, observacional, do tipo transversal, com 

caráter exploratório. O trabalho de campo foi realizado por meio 

de entrevistas semiestruturadas, conduzidas com gestores de 

escolas estaduais da zona sul do município de Natal/RN. No 

total, foram entrevistados gestores de 30 escolas, o qual 

representou a totalidade de unidades escolares estaduais 

existentes na respectiva zona de abrangência. 

Adotou-se como critério de inclusão as escolas públicas 

estaduais da zona sul do município de natal, atendidas pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. Desta forma, foram 

excluídas da amostra todas as entidades escolares não 

inclusas no programa, bem como as escolas públicas 

municipais e privadas, além de entidades escolares localizadas 

em outras microrregiões do município. A coleta de dados da 

presente pesquisa teve duração de 02 (dois) meses. 

Os dados foram coletados por estudantes da graduação 

em nutrição da Universidade Potiguar. O instrumento de coleta 

contemplou 17 perguntas, as quais foram desenvolvidas com 

base nos diretrizes que regem o PNAE (BRASIL, 2013), 

envolvendo desde questões referentes à caracterização e 

estrutura da escola, até os aspectos relacionados às ações de 

Educação Alimentar e Nutricional no contexto escolar, no 

âmbito do PNAE.  

Todos os procedimentos éticos para pesquisas 

envolvendo seres humanos foram adotados para a execução 
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do presente trabalho conforme resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa envolvendo 

seres humanos. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo 

comitê de ética em pesquisa da Universidade Potiguar, sob 

parecer n° 393.223. 

Os questionários foram transcritos para meio digital e 

organizados em banco de dados do Excell, do pacote Office for 

Windows, para posterior análise. A estatística descritiva foi 

realizada para adequada caracterização da amostra, a partir 

das medidas de tendência central e dispersão apropriadas. Os 

dados foram analisados pelo teste qui-quadrado, assumindo-se 

intervalo de confiança de 95% (p≤0,05 para significância 

estatística). A análise foi desenvolvida com auxílio da 

plataforma estatística Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 20. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ações de EAN foram avaliadas sob dois eixos – horta 

escolar e a inserção do tema alimentação e nutrição no 

currículo escolar, conforme os objetivos estabelecidos para o 

PNAE, no que diz respeito à inserção dessas ações no contexto 

da escola (BRASIL, 2013).  

No total, foram entrevistados 27 gestores de escolas 

públicas estaduais, tendo ocorrido perda de 3 escolas, onde 

duas se recusaram a participar da pesquisa, e uma não era 

assistida pelo PNAE. Dentre os gestores entrevistados 7% 

eram do gênero masculino e 93% gênero do feminino. Do 

universo avaliado, 26 diretores informaram que a merenda 

escolar é ofertada durante todo o ano e 01 deles relatou que 

essa continuidade na oferta não existe. Portanto, verificou-se 
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que nem todas as escolas beneficiadas pelo PNAE ofereceram 

refeições de maneira contínua, conforme preconizado por um 

dos princípios do programa (BRASIL, 2013). Em relação à 

qualidade da refeição 93% destacaram que as mesmas são 

satisfatórias. 

Os hábitos alimentares dos escolares são determinados 

por uma série de fatores históricos, sociais, religiosos, 

econômicos e geográficos característicos a cada comunidade. 

Desse modo a escola é um ambiente apropriado para a 

aplicação e execução de programas de educação em saúde, 

pois a mesma está inserida em todas as dimensões do 

conhecimento (COSTA et al., 2019). 

Observou-se que a implantação das hortas escolares 

ocorreu em apenas 14,82% das escolas (n=4) (p<0,001). 

Apesar destes achados, quando os gestores foram 

questionados a respeito da possibilidade de instalar as hortas, 

19 destes (76,0%) informaram que já consideraram essa 

hipótese (p<0,001). Além disso, verificou-se ainda que 100% 

dos entrevistados relataram que esta implantação era uma 

prática importante para o currículo escolar. 

No Brasil, os programas de promoção da alimentação 

saudável nas escolas têm buscado fomentar modos de vida 

saudáveis com vistas a alcançar o DHAA. Esse conceito traz, 

como um dos seus significados, que o homem tem direito de se 

apropriar de alimentos culturalmente reforçados no seu meio, 

livre de agentes contaminantes, equilibrados e também 

acessíveis socialmente, sem prejudicar outras condições 

básicas da vida digna em sociedade (CANDIDO et al., 2018). 
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Tabela 1. Avaliação das práticas de Educação Nutricional sob 
o eixo 1 – horta escolar (n = 27), Natal/RN, 2013. 

Perguntas e respostas n (%) p-valor 

Implantação (Nesta escola existe 
algum tipo de horta escolar?) 
Sim 

Não 

 

4 (14,82%) 
23 (85,18%) 

 

<0,001 

Possibilidade da instalação de 
hortas (Você já pensou em instalar 
uma horta escolar?) 
Sim 

Não 

 

 

19 (76,0%) 
6 (24,0%) 

 

 

<0,001 

Percepção da importância (Você 
considera importante a instalação 
de hortas escolares?) 
Sim 

Não 

 

 

27 (100%) 
- 

 

 

<0,001 

Fonte: Própria 

 
Nesse contexto, as hortas escolares são cenários em 

potencial, uma vez que inserem os eixos de produção e 

consumo alimentar em um mesmo patamar, trabalhando-se os 

determinantes dos sistemas alimentares, o que por sua vez é 

fundamental para o consumo alimentar sustentável (OLIVEIRA 

et al., 2018). 

A experiência de hortas escolares tem sido relatada por 

diversos autores, os quais vêm destacando que esse ambiente 

cria condições para a promoção de hábitos alimentares 

saudáveis em escolas, devido à possibilidade de associar aulas 

práticas a temas de nutrição, bem como às disciplinas 

curriculares (COELHO, BÓGUS, 2016).  
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De acordo com Oliveira, Pereira e Júnior (2018), a horta 

escolar torna-se um instrumento eficaz para promover a 

educação ambiental e alimentar através da 

interdisciplinaridade.  É um eixo gerador de dinâmicas 

comunitárias, relacionado a temas atuais e diretamente 

vinculados à qualidade da vida humana e preservação do meio 

ambiente tornando-se parte do currículo escolar a fim de que a 

escola não ignore a realidade à qual está inserida (OLIVEIRA; 

PEREIRA; JÚNIOR, 2018) 

A horta na escola pode servir como fonte de alimentação 

e atividades didáticas, oferecendo grandes vantagens às 

comunidades envolvidas, como a obtenção de alimentos de 

qualidade, a baixo custo e também o envolvimento em 

programas de alimentação e saúde desenvolvidos pelas 

escolas (DÓRIA et al., 2017). Lopes Maria e Rezende (2014) 

apontam que a produção de hortaliças pela horta escolar 

proporciona um melhor preparo da merenda. Sendo assim, 

incentiva-se a vivência de bons hábitos alimentares que 

poderão ser incorporados através do processo 

ensino/aprendizagem aos familiares dos envolvidos. 

Os resultados apresentados na Tabela 2 demonstraram 

que, com relação a inserção do tema alimentação e nutrição 

nas escolas 81,48% das unidades escolares, relatam que o 

tema é trabalhado (n = 22) (p<0,001). Quando os mesmos 

foram questionados se eram estimulados a trabalhar esta 

temática no ambiente escolar, 15 gestores (55,56%) relataram 

que eram instigados, enquanto 12 destes (44,44%) informaram 

que não havia estímulo. Desta forma, não houve diferenças 

significativas entre as variáveis analisadas (p = 0,857). 
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Tabela 2. Avaliação das práticas de Educação Nutricional sob 
o eixo 2 – Inserção do Tema Alimentação e Nutrição nas 
unidades escolares (n = 27), Natal/RN, 2013. 

Perguntas e respostas n (%) p-valor 

Inserção do tema (O tema nutrição 
é trabalhado na sua escola?) 
Sim 

Não 

 
 

22 (81,48%) 
5 (18,52%) 

 
 

<0,001 

Estímulo para a inserção (Você é 
estimulado a trabalhar o tema da 
nutrição em sua escola?) 
Sim 

Não 

 

 

15 (55,56%) 
12 (44,44%) 

 

 

0,857 

Percepção da importância (Você 
considera importante trabalhar o 
tema da nutrição na escola?) 
Sim 

Não 

 

 

27 (100%) 
- 

 

 

<0,001 

Fonte: Pesquisa direta 

 

   

 A Portaria Interministerial 1010 foi instaurada em 08 de 

maio de 2006, regulamentando ações para a promoção da 

alimentação saudável no ambiente escolar. Nesta portaria são 

reforçadas as prioridades para o estímulo de hábitos 

alimentares saudáveis, com destaque na cultura e 

regionalismo. A portaria estimula a adição do tema alimentação 

e nutrição no projeto político pedagógico da escola, 

contribuindo, assim, para um ambiente interdisciplinar no 

ensino da nutrição (BRASIL, 2006). 

 Apesar dos achados da presente pesquisa com relação à 

insuficiente inserção de práticas de EAN na realidade escolar, 
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100% dos gestores das unidades escolares consideram 

importante trabalhar o tema nutrição na escola. Os hábitos 

alimentares dos escolares são determinados por fatores de 

natureza complexa, característicos a cada comunidade. Desse 

modo a escola é um ambiente apropriado para a aplicação e 

execução de programas de educação em saúde, pois a mesma 

está inserida em todas as dimensões do conhecimento 

(MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015).  

 A promoção da alimentação saudável no ambiente escolar 

parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano, 

que considera as pessoas, principalmente o escolar, em seu 

contexto familiar, comunitário e social. Procura também, 

desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas para o 

autocuidado da saúde e a prevenção das condutas de risco em 

todas as oportunidades educativas (CERVATO-MANCUSO; 

VINCHA; SANTIAGO, 2016.) Além disso, fomenta uma análise 

crítica e reflexiva sobre os valores, as condutas, as condições 

sociais e os estilos de vida, buscando fortalecer tudo aquilo que 

contribui para melhoria da saúde e do desenvolvimento humano 

(MARINHO; SILVA; FERREIRA, 2015).  

 É fundamental que a prática educativa valorize a realização 

de estratégias problematizadoras, que estimulem o diálogo e a 

escuta com os educandos, trabalhando de modo 

contextualizado e comprometido com a vida dos sujeitos que 

integram a construção do conhecimento. A problematização 

consiste em discutir questões que emergem de situações que 

fazem parte do cotidiano dos sujeitos. Esta abordagem inicia-

se à medida que eles identificam sua realidade, dificuldades e 

situações-limites referentes às formas de se relacionar com o 

mundo, buscando caminhos e possibilidades de enfrentamento. 
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Logo, parte-se do princípio de que as pessoas têm diferentes 

maneiras de ver um mesmo contexto (FREIRE, 2001). 

 Para a realização de práticas de educação alimentar e 

nutricional necessita-se fortalecer o empoderamento e 

autonomia de todos os sujeitos que contemplam esse processo. 

Dessa forma o processo de ensino e aprendizagem contribuirão 

no fortalecimento de práticas educativas emancipatórias e 

libertárias (CRUZ, MELO NETO, 2014). 

 A EAN no âmbito escolar deve incentivar uma mudança 

científica e sociocultural em relação aos alunos, dessa maneira, 

repercutindo em melhores oportunidades de assistir as crianças 

e os adultos na escolha de alimentos saudáveis. Nesse sentido, 

a educação nutricional pode ser considerada um componente 

decisivo na promoção de saúde. Porém, para o alcance desse 

objetivo necessita-se romper com as tradicionais abordagens 

de ensino, pautadas na transmissão do saber e no 

adestramento dos indivíduos. Necessita-se romper com os 

antigos paradigmas, de forma que a integralidade dos sujeitos 

sejam trabalhadas (CERVATO-MANCUSO; VINCHA; 

SANTIAGO, 2016) 

 De acordo com os resultados encontrados na figura 1, em 

11 escolas (50%) as ações de EAN são realizadas 

principalmente em sala de aula, e em 9 escolas (41%) foi 

observado a realização dessas atividades em forma de 

palestras, demonstrando que a metodologia para condução 

destas ações ainda é pautada em práticas verticalizadas de 

ensino. 
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Figura 1. Metodologia de condução das atividades de 
Educação Alimentar e Nutricional (n = 22). 

 
Fonte: Pesquisa direta 

 

  

 A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

de ações de melhoria das condições de saúde e do estado 

nutricional das crianças, sendo um setor estratégico para a 

concretização de iniciativas de promoção da saúde. Além disso, 

é propícia à aplicação de programas de educação em saúde em 

larga escala, incluindo programas de educação nutricional. 

Estes devem consistir em processos ativos, lúdicos e 

interativos, que favoreçam mudanças de atitudes e das práticas 

alimentares. Nesse ambiente, o educador deve ser um 

facilitador, que saiba utilizar várias estratégias de ensino, 

contribuindo para a melhoria da alimentação das crianças 

(SOUZA; HEINZLE, 2019). 

Sala de aula

Palestras

Gincana
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 O comportamento alimentar sofre influência de fatores 

emocionais, sociais e culturais (VAZ; BENNEMANN, 2014). 

Desta forma, para fortalecer a inserção da EAN no currículo 

escolar brasileiro, destaca-se a necessidade destas práticas 

serem fundamentadas em metodologias dialógicas e 

problematizadoras, perpassando transversalmente às 

disciplinas trabalhadas nas escolas e levando em consideração 

a faixa etária dos estudantes (FREITAS et al., 2015). 

 A educação nutricional é notoriamente um instrumento de 

promoção da saúde através da construção de bons hábitos 

alimentares adquiridos principalmente na idade escolar. Ela 

deve ser fruto do conjunto de relações estabelecidas entre 

diferentes agentes participantes do processo de aquisição de 

conhecimento: crianças, família, escola e profissionais 

nutricionistas (CRUZ, MELO NETO, 2014). 

 A escola tem papel significativo, uma vez que propicia 

situações que permitem trabalhar e valorizar hábitos e práticas 

alimentares saudáveis. Deve-se garantir um direito que é 

constitucional, assegurando-se a todas as crianças o acesso a 

uma alimentação adequada e saudável, garantindo-lhes as 

informações que lhes ajudem a observar e a construir 

significações pessoais sobre o mundo e sobre si mesmas 

(BORSOI; TEO; MUSSIO, 2016). 
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Figura 2. Público-alvo das ações de educação nutricional no 
ambiente escolar. Natal/RN (n = 27) (p<0,001) 

 
Fonte: Pesquisa Direta. 

 

 Com relação ao público alvo das ações de EAN no 

ambiente escolar os resultados mostram que estas práticas são 

realizadas principalmente com as merendeiras e, em seguida, 

com os alunos. Os resultados mostram ainda que apenas em 

15 escolas os professores participam dessas ações ou recebem 

qualificação para trabalhar o tema, e com relação aos pais 

apenas 14 escolas incluem estes sujeitos nestas atividades. 

Neste sentido, percebe-se que há pouca articulação entre a 

comunidade e a escola, no que diz respeito à realização das 

ações em nutrição. 

 Apesar do amplo reconhecimento acerca da necessidade 

de se valorizar e praticar ações de Educação Alimentar e 

Nutricional no currículo escolar, os atores que compõem esse 

processo não recebem a devida qualificação. 
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 As intervenções devem ir além da promoção de 

conhecimentos nutricionais. São necessárias ações integradas 

que visem à saúde desses escolares, envolvendo famílias, 

escola e comunidade, além de um sistema de saúde que 

priorize a prevenção de doenças decorrentes da alimentação 

inadequada (BRASIL, 2012a). 

 

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante dos resultados obtidos, notou-se que apesar dos 

gestores reconhecerem a importância das ações de EAN no 

contexto escolar, na maioria destas as práticas não são 

realizadas, descumprindo-se o preconizado pelaa legislação do 

PNAE.  

 A Horta escolar foi identificada pelos gestores como um 

instrumento capaz de promover hábitos saudáveis, porém não 

foi visualizada a implantação das mesmas em algumas escolas. 

Com relação à inserção do tema da alimentação e nutrição nas 

unidades escolares foi possível visualizar que os gestores 

compreendem a importância da abordagem desse tema. 

Porém, ainda prioriza-se a utilização de metodologias 

verticalizadas em detrimento das práticas lúdicas e 

problematizadoras. 

 Através desses achados foi observada a necessidade de 

haver um maior incentivo por parte do poder público, no sentido 

de qualificar todos os protagonistas que possam fortalecer a 

articulação das práticas de Educação Alimentar e Nutricional no 

currículo escolar. Normalmente há uma tendência de 

sobrerresponsabilizar os profissionais envolvidos pelo não 

cumprimento da legislação, entretanto, sem a devida 
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qualificação e incentivo dificilmente essas práticas poderão ser 

valorizadas. 

 Exige-se ainda o aumento da fiscalização destas ações e o 

desenvolvimento de projetos junto aos pais, professores e a 

comunidade para promover as ações de educação alimentar e 

nutricional no âmbito escolar, visando o desenvolvimento de 

bons hábitos promovendo assim a saúde da comunidade como 

um todo. Observou-se ainda a necessidade de explorar mais 

assuntos relacionados a essa temática. 
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RESUMO: A evasão escolar origina problemas em qualquer 
etapa do ensino. Em escolas públicas, esse prejuízo assume 
maior intensidade por entrar na área administrativa de bens 
coletivos, mantidos diretamente pela sociedade, por meio de 
destinação de verbas captadas em impostos. O presente 
trabalho teve o objetivo de conhecer a taxa de evasão do curso 
de Graduação em Odontologia da Universidade Federal da 
Paraíba e quais os motivos para o abandono do curso, segundo 
os estudantes evadidos. A pesquisa é do tipo descritiva, de 
caráter quantitativo, para a obtenção das taxas de evasão 
semestral média e evasão total do curso e quanti-qualitativo 
através da investigação descritiva exploratória, com análise de 
conteúdo  das repostas do questionário enviado on line para 21 
estudantes evadidos, sendo que 9 atenderam ao chamado da 
pesquisa.  A evasão foi significantemente maior no primeiro ano 
do curso, com uma média da taxa de evasão semestral no 
primeiro semestre de 31,16% considerando os ingressantes de 
dez períodos do curso. A taxa de evasão total foi de 45,7%. A 
maioria dos alunos abandonou o curso de Odontologia por 
motivos relacionados à carreira e a falta de suporte. É 
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imprescindível a construção de estratégias para o 
enfrentamento do fenômeno da evasão escolar no curso de 
Odontologia, com ações institucionais de intervenção para 
desestimular o abandono do curso, principalmente nos 
semestres iniciais. 
Palavras-chave: Ensino Superior; Alunos; Evasão Escolar 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino superior no Brasil tem crescido de forma 

significativa nos últimos anos, seja na quantidade de cursos, 

alunos ou de instituições de ensino. A quantidade total de 

cursos de graduação no ano de 2014 foi de 32.878. Nesse ano 

o Censo apurou mais de 7,8 milhões de matrículas, isso 

significa um aumento de 96,5% de 2003 a 2014 (INEP, 2014). 

Apesar do aumento de Instituições de Ensino Superior 

(IES) nos últimos anos, a quantidade de candidatos ainda é 

maior do que o número de vagas oferecidas. No entanto, as 

vagas ofertadas não são todas preenchidas indicando um 

desajuste nas estatísticas estudadas. Alguns motivos são 

investigados para justificar esse descompasso, como a 

incapacidade dos candidatos não obterem a nota mínima para 

o ingresso no curso ou entrarem na graduação e abandonarem 

o curso algum tempo depois (FELICETTI; FOSSATTI, 2014).  

A evasão do curso é aquela em que o aluno deixa um 

curso por qualquer razão: muda de curso, mas permanece na 

IES, muda para outro curso de outra IES ou abandona os 

estudos universitários. Toda vez que um aluno deixa de estudar 

em um curso ocorre uma perda que precisa ser analisada, 

mesmo que essa perda seja “compensada” pela ocupação de 

uma vaga em outro curso da IES, ou até no mesmo curso por 
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outro aluno. Medir a evasão não se trata só de verificar um 

“saldo de caixa”, ou seja, quantos alunos entraram menos 

quanto saíram, mas quem entrou e quem saiu e por quais 

razões, para que seja possível evitar outras perdas pelos 

mesmos motivos, com ações que gerem mudanças (LOBO, 

2012). 

A evasão escolar origina problemas em qualquer etapa 

do ensino. Em escolas públicas, esse prejuízo assume maior 

intensidade por entrar na área administrativa de bens coletivos, 

mantidos diretamente pela sociedade por meio de destinação 

de verbas captadas em impostos. Além das perdas individuais, 

a evasão implica em perda social e profissional, diminuindo o 

contingente de profissionais da área, e, ainda, em perda 

econômica pelo investimento da instituição e 

consequentemente do Poder Público (SALIBA et al., 2006). 

Os dados sobre evasão do ensino superior no Brasil, 

embora escassos, informam que entre os anos de 2001 e 2005 

a taxa anual média de evasão foi de 22%, sendo de 

aproximadamente 26% nas IES particulares contra 12% nas 

públicas. O curso de Odontologia teve a quarta menor taxa em 

2005 entre os cursos da área de Saúde e Bem-Estar Social, 

chegando ao final do período com uma média de 11%, atrás 

apenas de Medicina (SILVA FILHO et al., 2007). 

Em um estudo divulgado em 2013 no XXVI Encontro 

nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Federais, sobre a evasão no ensino superior das IFES 

brasileiras, verificou-se que a média da evasão tendeu a 

estabilizar em 13% a partir de 2010 (SANTOS JÚNIOR, 2017). 

O conhecimento dos motivos que levam o estudante a 

escolher a Odontologia como profissão é essencial para os 

gestores institucionais, bem como é bastante relevante 
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conhecer as razões pelas quais os alunos desistem e/ou 

abandonam o curso de graduação (CAVALCANTI et al., 2010). 

A Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras apontou uma série de 

fatores que, isoladamente ou inter-relacionados contribuem 

para que os estudantes abandonem seus cursos de graduação. 

Os fatores foram classificados em três ordens: aqueles que se 

relacionam ao próprio estudante; os relacionados ao curso e à 

instituição; e os fatores socioculturais e econômicos externos 

(BRASIL, 1996). Alves, Lavor e Pereira (2016) destacam a 

importância da atuação do professor no favorecimento do 

fracasso escolar, visto que, por vezes, utilizam práticas 

acadêmicas e formas de avaliação defasadas, além da falta de 

compromisso de acolher o discente na sua heterogeneidade. 

  A evasão é um tema complexo e compreender os 

motivos envolvidos na decisão de abandonar o curso é algo 

pertinente para que estratégias sejam pensadas para lidar com 

essa situação (AMBIEL et al.,2016). Para Vitelli e Fritsch (2016), 

a evasão escolar sinaliza, de alguma forma, o desempenho das 

instituições e dos sistemas de ensino relacionado à 

permanência dos estudantes em seus cursos.  

 Considerando os problemas potenciais e reais que a 

evasão pode causar tanto no nível individual quanto no 

institucional ou social, o presente trabalho teve o objetivo de 

conhecer as taxas de evasão semestral média e total do curso 

de Graduação em Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba e quais os motivos para o abandono do curso, segundo 

os estudantes evadidos. Partiu-se do pressuposto que um 

melhor conhecimento dos principais motivos de evasão 

manifestados pelos estudantes poderá auxiliar na construção 

de estratégias para o enfrentamento dessa situação com ações 
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institucionais de intervenção para a superação do problema ou, 

pelo menos, para circunscrevê-lo à dimensão residual. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Inicialmente o projeto foi encaminhado para análise do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

CCS/UFPB, de acordo com a Resolução CNS 466/2012, em 

virtude da pesquisa utilizar os dados dos alunos registrados no 

Sistema Acadêmico (SIGAA) e interpelar os estudantes de 

Odontologia evadidos. O projeto de pesquisa foi aprovado e 

registrado no Comitê (79545117.0.0000.5188). 

 A pesquisa foi do tipo descritiva, com caráter 

quantitativo, para a obtenção das taxas de evasão semestral 

média e evasão total do curso e quanti-qualitativo através da 

investigação descritiva exploratória, com análise de conteúdo 

das repostas do questionário aplicado (BARDIN, 1977). Foi 

realizada no curso de Odontologia, do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba. 

 

PROCEDIMENTO DA PESQUISA: 

a)Para a obtenção das Taxas de Evasão Semestral Média e 

Total: 

Para selecionar os sujeitos da pesquisa, foi solicitada à 

Coordenação do Curso de Odontologia a lista dos estudantes, 

através do Sistema Acadêmico (SIGAA), contendo informações 

da situação acadêmica de todos os ingressantes dos dez 

últimos períodos (de 2012.1 a 2016.2). De posse da referida 

lista foi feita uma análise para o cálculo das seguintes taxas de 

evasão:  
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1) Evasão semestral média, que verificou a 

porcentagem de alunos matriculados nos períodos de 

2012.1 a 2016.2 que, não tendo se formado, também não 

se matricularam no semestre seguinte em nenhuma 

disciplina; 

2) Evasão total, que registrou a porcentagem de 

alunos ingressantes no período 2012.1 que não 

obtiveram o diploma no período 2016.2 (tempo mínimo 

para a integralização do curso) e não estavam 

matriculados em nenhuma disciplina. 

 

b) Para a verificação dos motivos da evasão: 

Contabilizada a quantidade de alunos que evadiram do 

curso (evasão total), solicitou-se à Secretaria da Coordenação 

os contatos desses alunos (telefone e endereço eletrônico) 

registrados na ficha cadastral no SIGAA. Então, foram enviados 

convites aos estudantes evadidos, via e-mail, para participarem 

da pesquisa, especificando suas características e objetivos, 

com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o 

questionário em anexo.  

Foi feito um questionário no Google Forms com questões 

fechadas, para a caracterização dos sujeitos, e uma questão 

aberta, enfocando quais foram os motivos para a evasão. Foi 

estabelecido um número máximo de três envios de e-mails para 

se obter a resposta ao instrumento (BARLEM, 2012). Apenas 

os estudantes que ingressaram no período 2012.1 e que não 

colaram grau no período 2016.2 e não estavam matriculados 

em nenhuma disciplina participaram da segunda parte do 

estudo.  

Após a coleta dos dados, realizou-se o cálculo das taxas 

de evasão semestral média e total, utilizando as técnicas da 
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estatística descritiva. Em seguida, as respostas dos 

questionários foram examinadas com o uso da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977), orientada pelo plano de pesquisa e 

pelos objetivos do estudo, adotando-se o tema como regra de 

recorte para a pergunta principal (motivos do abandono do 

curso de graduação).   

A análise de conteúdo pode ser definida como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações escritas 

visando obter indicadores quantitativos ou não que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção de mensagem (BARDIN, 1977).  

Neste estudo, o recorte do texto foi de ordem semântica, 

isto é, a unidade de registro ou unidade de significação utilizada 

é o "tema" (núcleo de sentido). Assim, foi identificado nas 

respostas dos estudantes o núcleo de sentido existente, e 

classificado nas seguintes categorias propostas: 1 = Motivos 

institucionais; 2 = Motivos pessoais; 3 = Motivos relacionados à 

falta de suporte; 4 = Motivos relacionados à carreira; 5 = Motivos 

relacionados ao desempenho acadêmico; 6 = Motivos 

interpessoais; e 7 = Motivos relacionados à autonomia (AMBIEL 

et al., 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para efeito do cálculo das taxas de evasão foram 

considerados ingressantes todos os alunos que se 

matricularam no curso por meio de processo seletivo, por 

transferência de curso dentro da mesma instituição ou por 

transferência de outra instituição, além de outras formas de 

ingresso. E considerada evasão, toda e qualquer forma de 

saída do curso que não pela diplomação, exceto falecimento.   
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Parte dos dados foi retirada dos relatórios do Sistema 

Acadêmico (SIGAA) adotado na Instituição, porém todos os 

históricos dos alunos que estavam com a situação de 

“cancelados” foram analisados, visto que algumas 

inconsistências do Sistema foram observadas durante a 

análise, como por exemplo, o cancelamento de matrícula em 

período posterior ao real período de abandono do curso.  

A tabela 01 demonstra a taxa de evasão semestral, por 

período. Analisando o percurso dos ingressantes do período 

2012.1, verifica-se que essa taxa variou de 21,7% a 2,1%, 

sendo que foi muito expressiva no primeiro ano do curso (36,9 

%). 

Para se ter uma ideia real da evasão semestral durante 

todo o curso, somente seria necessário analisar os 10 

semestres dos ingressantes do período 2012.1, mas houve um 

interesse de se observar como esse fenômeno estava  

acontecendo nos semestres seguintes. Então, foram 

analisados os históricos dos alunos ingressantes dos semestres 

de 2012.2 a 2016.2 e verificou-se a média da taxa de evasão 

semestral no primeiro semestre de 31,16%.   

Fritsch et al. (2015) também observaram que, em uma 

instituição privada de ensino superior, grande parte da evasão 

aconteceu no primeiro semestre e, até o terceiro semestre, os 

índices de evasão eram mais altos, estabilizando-se após esse 

período. Entre as áreas de conhecimento,as de Ciências 

Humanas, Econômicas e Exatas e Tecnológicas foram as que 

apresentam taxa de evasão superior à média institucional, 

ficando as demais áreas abaixo (Ciências Jurídicas, Ciências 

da Comunicação e Ciências da Saúde). 

 



EVASÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA: MOTIVOS DE 

ABANDONO DO CURSO SEGUNDO OS ESTUDANTES EVADIDOS 

776 
 

Tabela 01. Número e percentual de alunos que evadiram do 
curso entre os períodos de 2012.1 a 2016.2. 

 

Fonte: Produzida pelo autor. 

 

A taxa de evasão total (alunos que ingressaram no 

período 2012.1 e que não concluíram em 2016.2 e não estavam 

matriculados em nenhuma disciplina) foi de 45,7%. Dados 

detalhados podem ser vistos na figura 02, como que o 

percentual de alunos que abandonaram o curso foi exatamente 

igual ao percentual de alunos que obtiveram a diplomação no 

período 2016.2, que corresponde ao tempo de integralização 

dos componentes curriculares estabelecido no Projeto 

Pedagógico do Curso. 
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Figura 2. Gráfico da situação dos ingressantes do período 

2012.1, no período 2016.2 

 

Fonte: Produzida pelo autor. 

 

Para saber o motivo do abandono do curso, nos casos 

de evasão total, foi enviado um questionário para todos os 

alunos ingressantes no período 2012.1, com a situação de 

“cancelado” no SIGAA (n 21). Dos 21 questionários enviados, 9 

alunos atenderam ao chamado da pesquisa, tendo uma taxa de 

resposta de 42,9%.   

A maioria dos alunos que respondeu o questionário era 

do sexo masculino (55,6%), na faixa etária entre 24 e 27 anos 

(66,7%) e ingressaram na UFPB através do vestibular 

tradicional (55,6%).  O abandono ocorreu, na grande maioria 

dos casos (77,8%), no primeiro ano do curso (1º e 2º períodos). 

Quando perguntados se o curso de Odontologia foi a primeira 

opção no processo seletivo, 77,8% dos alunos responderam 

afirmativamente. Dos que responderam de forma negativa 
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(22,2%) todos relataram que Medicina seria a sua primeira 

escolha. 

Para a análise do conteúdo das respostas dos alunos, 

com relação aos motivos do abandono do curso, foi extraído o 

núcleo de sentido das respostas do questionário, que foram 

classificados nas categorias propostas (AMBIEL et al.,2016). O 

resultado encontrado está demonstrado na tabela 02.  

A maioria dos alunos abandonou o curso de Odontologia 

por “motivos relacionados à carreira”. Isso pode ser ilustrado na 

resposta dos alunos 06 e 08:  

               
“Não identificação com o curso quando começaram as disciplinas 

específicas. A vida toda quis fazer Medicina” (aluno 06).  

 

“Não estava me identificando. Em um primeiro momento, abandonei 

para estudar para o vestibular para Medicina. Depois retornei ao curso de 

Odonto. Foi quando passei em um concurso e fui cursar Direito” (aluno 08).  

Destaca-se, ainda, que alguns alunos abandonaram o 

curso por terem logrado êxito em processos seletivos para o 

curso de Medicina: 

 
“Aprovação em Medicina” (aluno 03) 

 

“Passar na minha primeira opção” (aluno 04) 

 

“Motivos relacionados à falta de suporte” também foram 

relatados pelos alunos que evadiram do curso, o que pode ser 

observado nas palavras dos alunos 01 e 02: 

 
“Passei no curso de Odontologia da UEPB em Campina Grande e, 

pela proximidade com minha cidade resolvi cursar na UEPB.” 

 
“Transferi para cidade natal (Campina Grande - UEPB)” 
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Tabela 2. Número e percentual das respostas dos alunos por 
categoria. 

 
 

Fonte: Produzida pelo autor. 

 

   Para medir a evasão escolar no Ensino Superior é 

necessário o acompanhamento do histórico escolar de cada 

discente para verificar exatamente quando ele evadiu do curso 

(SILVA-FILHO; LOBO, 2012), o que foi confirmado nessa 

pesquisa, já que houve algumas diferenças encontradas entre 

os históricos dos alunos e o relatório elaborado pelo SIGAA.  

Acredita-se que a grande taxa de evasão verificada no 

primeiro ano de curso ocorra em virtude dos alunos entrarem 

no ensino superior com deficiências advindas do ensino médio, 

e também pela escolha incorreta no vestibular (BARROSO; 

FALCÃO, 2004). A expectativa criada pelos estudantes, a rotina 

do ensino superior diferente do ensino médio e o fato dos alunos 

não se identificarem com as disciplinas básicas também podem 
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ser fatores que levam ao abandono do curso nos primeiros 

períodos.  

Um estudo foi realizado para analisar os motivos de 

ingresso e evasão dos acadêmicos do Curso de Odontologia de 

uma instituição pública estadual, na Paraíba. Verificou-se que a 

taxa de evasão escolar, no primeiro ano de curso, foi de 16,7% 

(CAVALCANTI et al., 2010). Esse estudo encontrou uma taxa 

de evasão bem superior. Para Silva Filho e Lobo (2012) a taxa 

de evasão no primeiro ano de curso é duas a três vezes maior 

do que a dos anos seguintes e esse fato é um acontecimento 

mundial. 

A taxa de evasão total foi considerada alta, pois o 

número de alunos diplomados foi igual ao número de evadidos. 

Essa alta taxa de evasão é bastante preocupante e torna 

imperiosa a necessidade da Instituição estudar 

meticulosamente estratégias para minimizar essa situação, 

quer seja desde a forma de ingresso dos alunos, até a 

implementação de novas atitudes para apoiá-los no transcorrer 

do curso até a sua diplomação. 

A evasão no ensino superior pode ser caraterizada como 

um problema internacional que afeta o resultado dos sistemas 

educacionais. Os estudantes que iniciam e não terminam os 

cursos causam perdas a nível social, acadêmico e econômico.  

No setor público, são recursos públicos investidos sem o devido 

retorno. No setor privado, é uma importante perda de receitas. 

Das duas maneiras a evasão causa ociosidade de professores, 

funcionários, equipamentos e espaço físico (SILVA-FILHO et 

al., 2007).  

Uma limitação do estudo foi o fato do questionário ser 

enviado online e, portanto, totalmente dependente da 

disponibilidade dos pesquisados para respondê-lo. Verifica-se 



EVASÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA: MOTIVOS DE 

ABANDONO DO CURSO SEGUNDO OS ESTUDANTES EVADIDOS 

781 
 

que mesmo em condições favoráveis, como é o caso dos 

questionamentos on line, ainda é difícil o engajamento dos 

participantes para responder às solicitações. Ratifica-se, que 

três tentativas foram realizadas, através de e-mail e/ou telefone.  

Uma pesquisa verificou que mais de um terço dos 

estudantes consultados se submeteram a exame vestibular 

para outro curso, previamente ao seu ingresso no curso de 

Odontologia, principalmente para Medicina e Computação 

(CAVALCANTI et al., 2010). Observa-se que esse fato pode ser 

um indutor para o abandono do curso, visto que como a 

Odontologia não foi a primeira opção dos estudantes, entende-

se que os mesmos idealizavam ingressar em outra carreira e 

poderão não se identificar com a profissão.  

  Nesse estudo, os motivos relacionados à carreira foram 

os mais citados pelos estudantes que evadiram do curso. Para 

Barlem et al (2012), a evasão também pode estar relacionada 

à aprovação posterior em um curso desejado em primeira 

opção e nessa situação os estudantes se sentem aliviados com 

essa tomada de decisão. Ter sido aprovado em outro vestibular 

é uma segurança, diferentemente de quando o estudante 

decide evadir do curso, sem o ingresso prévio em outro, que 

pode provocar medo de arrependimento da decisão de não 

concluir uma graduação, de perder tempo e de não conseguir 

ingressar em outro curso superior.  

Observa-se nesse estudo que a identificação com a 

carreira é de suma importância para a permanência do aluno no 

curso. É interessante notar que alguns ingressam em 

Odontologia, mas, de fato, almejam o curso de Medicina. E 

nesse sentido é necessário relacionar as respostas dos alunos 

quanto ter sido Odontologia a sua primeira opção (o que ocorreu 

com a maioria dos alunos) e a insatisfação com a carreira. Esse 
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resultado pode ser melhor analisado quando se remete ao 

período de ingresso na Instituição dos alunos pesquisados. Na 

época, a UFPB ainda adotava o vestibular tradicional como uma 

das formas de seleção, e nesse processo o aluno escolhia de 

pronto as duas opções de curso (primeira e segunda). Na 

atualidade, a forma de ingresso na Instituição é através do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU) que permite o aluno 

mudar de opção durante o processo, e certamente, a resposta 

desses alunos não seria a Odontologia como a primeira opção 

de curso (BARLEM et al.,2012). Lima e Zago (2018) também 

associam à evasão a forma de ingresso que as IES oferecem.  

  É notório, também, que a proximidade da Odontologia  

com a Medicina, torna o curso a primeira opção para muitos 

alunos que não possuem nota suficiente para ingressar na 

Medicina. Um estudo mostrou que os estudantes haviam 

optado pelo curso de Enfermagem levando em consideração 

sua aproximação com as demais profissões da área da saúde, 

cujos conteúdos das disciplinas iniciais seriam comuns a outros 

cursos da área da saúde (BARLEM et al.,2012). Então, pode-

se afirmar que alguns alunos ingressam em um determinado 

curso porque não conseguem média suficiente para entrar no 

curso almejado e decidem permanecer para adiantar algumas 

disciplinas em comum, enquanto fazem novas tentativas para 

lograr êxito no curso desejado. 

 O apoio familiar é de suma importância para a 

permanência do aluno no curso. Morar distante da família 

implica, em alguns casos, no desestímulo de continuar os 

estudos, quer seja por onerar o orçamento familiar, como 

também pela carência afetiva. Isso pode ser ilustrado na fala de 

alunos que abandonaram o curso na UFPB para ingressarem 

no curso de Odontologia em outra Universidade. Destaca-se 
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que o motivo da evasão não foi a insatisfação com a Instituição 

e que os alunos não evadiram do curso de Odontologia e nem 

do Ensino Superior. Nesse caso a proximidade da família e o 

fato de ter um apoio maior quando se está perto de casa, foram 

os fatores predisponentes para a saída dos estudantes da IES. 

A evasão não pode ser vista como um tema simples, pois 

ela envolve vários fatores e todos os níveis de ensino. 

Problemas financeiros; falta de  orientação vocacional, 

acarretando na escolha incorreta do curso; casamentos e 

nascimento de filhos; imaturidade do aluno; e ausência de 

afetividade com a IES são alguns motivos citados para a evasão 

no ensino superior (GAIOSO, 2005; LOPES; BAGGI, 2011). O 

Brasil é um país de proporções continentais e é importante que 

cada estado seja analisado separadamente, pois existem 

diferenciais que podem ou não corroborar para a saída do 

aluno. Também é importante conhecer o individuo que esta 

evadindo, já que ele é o principal personagem desse contexto 

(LIMA; ZAGO, 2018).  

Vitelli e Fritsch (2016) destacam que as políticas 

educacionais de inserção de jovens de classes menos 

favorecidas, oriundos do ensino médio da rede pública, no 

ensino superior privado, como  o Programa Universidade para 

Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 

embora representem um avanço social na garantia 

constitucional do direito à educação, não garantem a 

permanência e a consequente conclusão de seus cursos, já que 

esses estudantes apresentam um conjunto amplo de 

necessidades relacionadas a questões socioeconômicas 

(moradia, transporte, alimentação, materiais didáticos), 

psicopedagógicas, de saúde, entre outras.  
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   Outro importante ator na trajetória do aluno pela IES é 

o docente. É nele que o estudante encontra não só o 

aprendizado, mas também enxerga o profissional que poderá 

ser no futuro. Faz-se necessário a criação de laços discente-

docente que fortaleçam a ligação do discente com o curso e 

com a IES que ele está inserido (SILVA; RAMOS, 2018). 

Para que o aluno permaneça na IES é necessário um 

suporte pedagógico, porém, tanto as instituições públicas como 

privadas não estão preparadas para enfrentar esses desafios. 

Poucas IES brasileiras possuem um programa institucional 

profissionalizado de combate à evasão, com planejamento de 

ações, acompanhamento de resultados e coleta de 

experiências bem-sucedidas. No setor privado, de 2% a 6% das 

receitas das IES são despendidas com marketing para atrair 

novos estudantes, entretanto nada parecido é investido para 

manter os estudantes já matriculados (SILVA FILHO et al., 

2007) . 

Por fim, é importante ressaltar que a fertilização dos 

números da expansão universitária é tão importante quanto a  

criação de condições para que o aluno não abandone o curso. 

E nesse contexto, Santos Júnior e Real (2017) destacam que 

as novas discussões sobre o tema procuram indicar que a 

permanência do discente de modo efetivo no curso iniciado 

também é fator que compõe o conceito de acesso à educação 

superior, que passa a envolver o ingresso, a permanência e a 

formação do acadêmico. 
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CONCLUSÕES  

 

Com base no estudo, é lícito concluir que: 

 A evasão no curso de Odontologia foi considerada 

alta, visto que menos da metade dos ingressantes foram 

diplomados no tempo determinado pelo Projeto Pedagógico do 

Curso para a integralização da carga horária.       

 A evasão se mostrou bem maior no primeiro 

semestre do curso, e isso foi uma constante nos dez períodos 

analisados.  

 Os principais motivos de evasão do curso de 

Odontologia foram relacionados à insatisfação com a carreira 

escolhida e à falta de suporte familiar.  

 É imprescindível a construção de estratégias para 

o enfrentamento do fenômeno da evasão escolar no curso de 

Odontologia, com ações institucionais de intervenção para 

desestimular o abandono do curso, principalmente nos 

semestres iniciais. 
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RESUMO: A ansiedade constitui parte da condição humana, no 
que diz respeito a sua sobrevivência e conduz o homem a agir 
em determinadas situações. Segundo a OMS (Organização 
Mundial de Saúde) dentre os transtornos mentais, os de 
ansiedade são os mais frequentes que ocorrem na população. 
Este estudo teve como foco principal investigar a ansiedade 
entre adolescentes do ensino médio fazendo um comparativo 
entre os alunos de escolas públicas e privadas. A pesquisa se 
configurou de campo, descritiva e quantitativa. A amostra é do 
tipo não probabilística por conveniência, onde participaram 100 
alunos de ambos os sexos do ensino médio, sendo 50 alunos 
de escola pública e 50 alunos de escola privada da cidade de 
João Pessoa PB, com idades entre 15 e 18 anos. Esta pesquisa 
adotou os preceitos éticos de acordo com a Resolução 466/12 
CNS, além dos princípios do Estatuto da Criança e 
Adolescente. Foram utilizados três instrumentos, um 
questionário contendo itens referentes aos dados 

mailto:silvana.carvalho@unipe.edu.br


FATORES RELACIONADOS À ANSIEDADE EM JOVENS DO ENSINO MÉDIO: 

COMPARATIVO ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E DE ESCOLAS 

PRIVADAS 

789 
 

sóciodemográficos, questionário específico de elaboração 
própria composto por cinco questões objetivas que visavam 
identificar possíveis fatores relacionados à ansiedade e a 
Escala de Ansiedade de Hamilton, a qual abrange 14 itens 
fechados. Para a análise dos dados, foi utilizado o pacote 
estatístico SPSS 21.0. Como resultados da pesquisa observou-
se segundo a Escala de Ansiedade de Hamilton, que há altos 
níveis de ansiedade em alunos do ensino médio, principalmente 
na categoria “Ansiedade Patológica Grave”, onde os alunos de 
escola privada destacam-se com 32,5% e os de escola pública 
16% do total da amostra.  
Palavras-chave: Ansiedade. Ensino Médio. Adolescentes. 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística 

dos Transtornos Mentais – V (2014), designa-se ansiedade 

patológica como transtornos que partilham características de 

medo e ansiedade em excesso e distúrbios comportamentais 

associados. O medo é a resposta emocional motivada pela 

consciência do perigo ou que, ao contrário, desperta essa 

consciência, enquanto ansiedade é a antecipação de 

preocupações futuras. Evidentemente, os dois estados causam 

mal-estar físico e psíquico de aflição e agonia, porém são bem 

distintos. Sentir medo está relacionado a períodos de atenção 

autonômica aumentada, pensamentos de perigo iminente que 

nos preparam para a luta ou fuga, e a ansiedade estando 

permanentemente associada à tensão muscular e estado de 

vigilância, alertando para perigo futuro e comportamentos de 

atenção ou prevenção. 

 A fase da adolescência, que segundo a OMS (2017) 

compreende dos 10 aos 19 anos de idade, apresenta diversas 

mudanças físicas, cognitivas e sociais para todas as pessoas; 
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além do desenvolvimento da identidade, da autoestima, das 

emoções e da personalidade. No ensino médio, a jovem 

enxerga o ambiente escolar como um sistema social, no qual 

ele pode se adequar ou desafiá-lo. Além disso, os estudantes 

passam a ter contato com uma diversidade maior de 

professores e alunos que são provenientes de contextos étnicos 

e sociais variados (SANTROCK, 2014). Portanto, é possível 

que haja diferenças nesse desenvolvimento devido aos 

distintos contextos sociais em que os jovens estão incluídos. 

O objetivo deste estudo foi investigar quais fatores estão 

relacionados aos níveis de ansiedade em alunos do Ensino 

Médio de escolas públicas e privadas, da cidade de João 

Pessoa (PB). As hipóteses propostas nesta pesquisa são que 

os fatores relacionados a ansiedade são distintos em alunos 

oriundos de instituições públicas e privadas; há altos níveis de 

ansiedade tanto em alunos de escola pública, quanto de 

privada; e que a ansiedade em alunos de escola pública é 

elevada quando relacionada as condições financeiras e ao 

mercado de trabalho. 

A escolha do tema é relevante, pois através dessa 

pesquisa é possível nortear os profissionais que atuam nas 

escolas a identificar os motivadores que estão relacionados à 

ansiedade nos alunos e consequentemente ajudá-los a 

controlar os efeitos negativos da ansiedade em excesso. 

Portanto utilizou-se uma pesquisa de campo, na qual alunos 

foram submetidos a entrevistas. 

Sabe-se que a ansiedade faz parte e acompanha o ser 

humano desde  

os primórdios, e ao longo da história. Impulsionou o homem a 

agir, mediante as disputas por água, alimento e abrigo para 



FATORES RELACIONADOS À ANSIEDADE EM JOVENS DO ENSINO MÉDIO: 

COMPARATIVO ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E DE ESCOLAS 

PRIVADAS 

791 
 

que de algum modo sobrevivessem ao meio que lhes era 

posto. A ansiedade constitui parte da condição humana, no 

que diz respeito a sua sobrevivência e conduz o homem a agir 

em determinadas situações. De acordo com Pinto (2006), uma 

vida sem ansiedade não é possível, ou seja, é ontológica, 

desde sempre e para sempre pois não estamos livres da 

ansiedade normal do dia-a-dia, a que nos protege quando 

precisamos atravessar uma rua, escolher uma roupa para uma 

entrevista de emprego, esperar o resultado de uma prova 

importante, etc. 

Qualquer incerteza ou imprevisibilidade pode se tornar 

um gatilho para a ansiedade, tanto patológica quanto a 

ansiedade de nível normal, segundo a OMS dentre os 

transtornos mentais os de ansiedade são os mais frequentes 

que ocorrem na população. Para entender melhor é importante 

voltar no contexto histórico, onde já existia a ansiedade, na 

Grécia antiga apesar de não existir um termo para retratá-la 

usavam-se termos como mania, melancolia, histeria e paranóia 

para definir esse sentimento. Já em relatos bíblicos esses 

sintomas eram usados como justificativa do distanciamento do 

indivíduo, de Deus. 

Os transtornos de ansiedade têm como característica o 

medo e a ansiedade excessivos. O medo é a reação emocional 

a algum perigo imediato, enquanto a ansiedade é a antecipação 

de uma futura ameaça, tendo como característica 

comportamentos de cautela ou esquiva. Esses transtornos se 

diferenciam do medo e da ansiedade adaptativos porque são 

excessivos, persistentes e perduram por longos períodos de 

tempo, sendo ansiedade considerada patológica a partir de seis 

meses de duração dos sintomas. O diagnóstico é dado quando 
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os sintomas não são decorrentes de efeitos fisiológicos do uso 

de alguma substância e quando outra condição médica ou 

transtorno mental não os justifique (MANUAL DE 

DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICA DOS TRANSTORNOS 

MENTAIS, 2013). 

Segundo Castillo (2000), é possível dizer que a 

ansiedade é um sentimento de medo e que se torna algo 

desagradável por causar de um desconforto derivado de uma 

antecipação de algo perigoso ou desconhecido, ou seja, um dos 

maiores incômodos causado pelo excesso de ansiedade, é o 

sofrimento prévio por situações futuras. 

 A ansiedade e o medo passam a ser patológicos quando 

são exagerados e desproporcionais em relação ao estímulo 

(CASTILLO, 2000). Ressaltamos que se trata da ansiedade e 

do medo de forma disfuncional, pois ambos são 

importantíssimos para o ser humano, ou seja, faz-se essencial 

que se diferencie a ansiedade normal da patológica e, segundo 

Castillo (2000), a forma que isso pode ser feito é basicamente 

avaliando se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada 

e relacionada ao estímulo do momento ou não. 

Na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (2014), DSM-5, constata-se que há 

diversos transtornos de ansiedade, sendo eles: transtorno de 

ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, 

transtorno de ansiedade social (fobia social), transtorno de 

pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno de ansiedade induzido por substância/medicamento, 

transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, outro 

transtorno de ansiedade especificado, transtorno de ansiedade 

não especificado. Há escalas específicas para caracterizar a 
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gravidade de cada um desses transtornos e obter as alterações 

na gravidade ao longo do tempo. Além disso, têm o mesmo 

formato, com focos diferentes, para pessoas que sofrem de 

vários transtornos de ansiedade ao mesmo tempo.  

            A ansiedade é algo inerente ao ser humano e é 

importante para o mecanismo da sobrevivência. A ansiedade, 

com frequência induzida por estresse, sendo esta provisória, se 

caracteriza por ser um sentimento que acompanha o alerta 

geral do perigo, advertindo o indivíduo sobre algo no meio 

externo. Esta emoção secundária, causa manifestações de 

ordem fisiológica (agitação, hiperatividade) e cognitiva (atenção 

redobrada e vigilância), que irão acompanhar o indivíduo em 

situações de estresse ou medo. A partir do momento que a 

ansiedade passa a atingir níveis superiores aos considerados 

normais para o ser humano, ou seja, quando o indivíduo passa 

a ter reações excessivas mediante uma determinada situação, 

se caracteriza a patologia ou transtorno. Além disso, quando 

manifestada de maneira exagerada, prejudica o desempenho 

do indivíduo em muitas situações enfrentadas por ele, como por 

exemplo provas, entrevistas, relacionamentos entre outras 

conforme (LIPP et AL., 2003 apud SOARES, A. B.; MARTINS, 

J. S. R., 2010). 

Quando o indivíduo avalia uma situação como 

ameaçadora, sentirá um aumento do estado de ansiedade e 

dependendo do grau de ameaça enfrentada pelo indivíduo é 

que se sabe a duração e a intensidade da ansiedade, segundo 

Santarosa, L. (1984 apud SOARES, A. B.; MARTINS, J. S. R., 

2010).  Landeira- Fernandes, J. Cruz e A. P. M. (2007 apud 

SOARES, A. B.; MARTINS, J. S. R., 2010), definem a 
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ansiedade como sendo o resultado de uma atividade de um 

sistema saudável. 

Assim como toda fase, a adolescência é marcada por 

estereótipos. Segundo o dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa (2008), Estereótipos são comportamentos ou 

discursos caracterizados pela repetição automática de um 

modelo anterior, anônimo ou impessoal, e desprovidas de 

originalidade e adaptação à situação presente. É uma 

impressão solidificada, e pode ser referente às roupas, à 

aparência, ao comportamento, à cultura e aos costumes; 

relativa a essa fase os estereótipos mais comuns são: “Só 

pensam em sexo”, “São todos preguiçosos”, “aborrecentes”. Ou 

seja, características de uma fase por fim tornam-se rótulos.  

Durante a maior parte do século XX e o início do século 

XXI, os adolescentes têm sido apontados como anormais e 

desviantes. Esse fato é percebido facilmente através da mídia, 

que geralmente descreve os adolescentes como rebeldes, 

delinquentes, inconsequentes e egoístas. A adolescência é 

conhecida como uma fase conturbada, repleta de mudanças 

físicas, psíquicas, sociais e hormonais, portanto são 

considerados normais tais comportamentos. Contudo, vale 

salientar  que os jovens têm participação positiva na sociedade, 

- por exemplo, grupos de ações sociais são na sua maioria 

formados por adolescentes - , muitos adultos negam esses 

fatos ou  dizem que eles provavelmente são exceções 

(YOUNISS; RUTH, 2002). Apesar das tribulações dessa fase 

conturbada, atitudes positivas e assertivas também fazem parte 

do seu desenvolvimento, por isso, é importante enfatizar os 

pontos fortes e destacar as qualidades positivas que estão 
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sendo construídas. Estereótipos generalizam os indivíduos, 

dificultando o conhecimento e fortalecendo o preconceito. 

No estatuto da criança e do adolescente (1998), 

constata-se como adolescente pessoas da faixa etária entre os 

12 e os 18 anos de idade, exceto em casos particulares, 

expressos em lei, a qual também considera que indivíduos entre 

18 e 21 anos de idade se encaixam nesse grupo. Porém, para 

a Organização Mundial da Saúde, a adolescência se estende 

dos 10 aos 19 anos. Essa fase é marcada principalmente pelo 

crescimento físico e pelo complexo desenvolvimento 

biopsicossocial. 

No ocidente, a cultura considera a puberdade como um 

marco do início desse período, devido às inúmeras mudanças 

físicas e comportamentais. Porém, a adolescência também 

sofre com influências socioculturais, que moldam o indivíduo de 

acordo com reformulações de caráter, tornando assim, essa 

fase diferente de acordo com o indivíduo, sua época e sua 

cultura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

Uma dentre várias características que os adolescentes 

possuem é a de que, quando se descreverem, considerar 

variações contextuais (por exemplo, família e amigos), ou seja, 

eles possuem vários selves diferentes, que se alternam de 

acordo com um papel ou contexto específico, isso causa a 

contradição de self, que é quando algumas de suas auto 

descrições não são coerentes com outras (SANTROCK, 2014). 

Outro aspecto relevante é a autoestima do adolescente, 

ou seja, a avaliação que o jovem faz dele mesmo, pois as 

mudanças físicas, cognitivas e sociais sofridas nessa fase 

podem influenciar no desenvolvimento da autoestima dele, 

conforme Campos (2009). Este mesmo autor cita que nos 
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últimos dois anos surgiram duas imagens caricaturadas do 

adolescente: o adolescente como vítima-visionária, na qual ele 

é visto como vítima da situação e o adolescente causador-de-

vítimas, na qual ele vitimiza alguém. 

 Na fase da adolescência também ocorre o 

reconhecimento do EU, se despertando as suas características 

individuais como preferências e objetivos, o adolescente deixa 

de ser manipulado por sua família, sendo ele, nessa fase, muito 

egoísta, aproveitando-se do TU no que lhe é conveniente, 

percebendo assim somente o que lhe convém e o que lhe trará 

benefícios no TU. A relação EU-TU, na verdade é EU-ISSO 

nessa fase, conforme Tiba (1988). Na adolescência, eles 

também passam de grupos para turmas. Esta por sua vez, 

requer um envolvimento afetivo que justifique o estar junto, 

sobrepondo a atividade a ser trabalhada por eles, conforme 

Tiba (1988). Este autor ainda afirma que uma desorganização 

interna pode se manifestar externamente como maus 

comportamentos e rebeldias apresentadas pelos adolescentes.  

 A adolescência pode ser uma fase complicada, sofrida, 

vulnerável e cheia de transformações, por tudo o que foi 

descrito anteriormente. Mas na adolescência pode ser corrigido 

o que não estava bem, como se mudasse a “casca’, 

internamente ele ganha muita energia e externamente ele 

ganha um novo status. Se for confirmada através do TU ao seu 

mundo externo suas características positivas, esta fase será 

melhor superada. Podendo também ter um crescimento alegre 

e gratificante tornando-se independente (TIBA 1988). 

 

Knobel introduziu a noção de ‘síndrome 

normal da adolescência’, caracterizada 
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por uma sintomatologia que inclui: ‘1) 

busca de si mesmo e da identidade; 2) 

tendência grupal; 3) necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; 4) crises 

religiosas, que podem ir desde o ateísmo 

mais intransigente até o misticismo mais 

fervoroso; 5) deslocalização temporal, em 

que o pensamento adquire as 

características de pensamento primário; 

6) evolução sexual manifesta, desde o 

auto-erotismo até a heterossexualidade 

genital adulta; 7) atitude social 

reivindicatória com tendências anti ou 

associais de diversa intensidade; 8) 

contradições sucessivas em todas as 

manifestações da conduta, dominada pela 

ação, que constitui a forma de expressão 

conceitual mais típica deste período da 

vida; 9) uma separação progressiva dos 

pais; e 10) constantes flutuações de 

humor e do estado de ânimo’ (KNOBEL, 

1989, p.29 apud BOCK, 2007). 

 

Como pode-se observar na citação acima, o adolescente 

passa por uma fase de características consideradas anormais 

para o ser humano, mas que são naturais nesta etapa do 

desenvolvimento. O nível de anormalidade dessa síndrome 

depende dos processos de identificação e luta do jovem, que se 

desenvolve em busca de uma mente mais fortalecida e menos 

conflituosa (CAMPOS, 2010) 
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Sabe-se que a ansiedade faz parte e acompanha o ser 

humano desde os primórdios, e ao longo da história. 

Impulsionou o homem a agir, mediante as disputas por água, 

alimento e abrigo para que de algum modo sobrevivessem ao 

meio que lhes era posto. A ansiedade constitui parte da 

condição humana, no que diz respeito a sua sobrevivência e 

conduz o homem a agir em determinadas situações. De acordo 

com Pinto (2006), uma vida sem ansiedade não é possível ou 

seja, é ontológica, desde sempre e para sempre pois não 

estamos livres da ansiedade normal do dia-a-dia, a que nos 

protege quando precisamos atravessar uma rua, escolher uma 

roupa para uma entrevista de emprego, esperar o resultado de 

uma prova importante, etc. 

Qualquer incerteza ou imprevisibilidade pode se tornar 

um gatilho para a ansiedade, tanto patológica quanto a 

ansiedade de nível normal, segundo a OMS dentre os 

transtornos mentais os de ansiedade são os mais frequentes 

que ocorrem na população.  

O termo ansiedade começou a ser utilizado na escrita 

médica, no início do século XVII, sobre as doenças mentais. O 

uso de tal termo implicou no início da distinção entre a 

ansiedade normal, que é uma condição humana (níveis de 

ansiedade vividos pela população em geral, depois de 

desapontamentos, preocupações e problemas) da ansiedade 

patológica, na qual se presencia níveis excessivos de 

ansiedade em eventos que a maioria das pessoas vivencia. 

A qualidade das práticas parentais na infância é um 

ponto importante na construção do indivíduo, uma vez que os 

pais serão os primeiros educadores e agentes socializadores 

do ser enquanto criança. Tendo os pais esta posição, os 
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mesmos de maneira inevitável, passam a influenciar o 

comportamento dos seus filhos no futuro. De acordo com Ardelt 

e Day (2002), o relacionamento familiar, a influência dos estilos 

parentais e da comunicação familiar desempenham funções 

importantes no desenvolvimento de competências 

psicossociais e de saúde mental. 

As obras literárias da psicologia fazem referência a 

diversos problemas de comportamento relacionando-os 

diretamente com as práticas educativas parentais e escolares 

(BOLSONI SILVA; DEL PRETTE; OISHI, 2003). Normalmente 

filhos de pais classificados como autorizantes ou autoritários 

desenvolvem um maior nível de ansiedade, muitas vezes 

caracterizado pelo medo, filhos de pais permissivos e 

negligentes normalmente sentem-se inseguros quanto a 

determinadas decisões e/ou escolhas, o que também lhes gera 

ansiedade. 

Outro fator que pode causar a ansiedade está 

relacionado com o contexto social. Assim como os estilos 

parentais, o contexto social pode afetar de algum modo o 

emocional do adolescente, prejudicando assim o desempenho 

do mesmo. Ainda de acordo com Pinto (2016): 

 

A ansiedade ontológica (do estudo do ser) 

fundamenta-se na liberdade e é 

propulsora de desenvolvimento e de 

crescimento, de cuidado e de bons 

suportes existenciais. No entanto, se não 

há suficiente amadurecimento, a 

ansiedade que se faz presente diante da 

liberdade não é a ansiedade ontológica, 



FATORES RELACIONADOS À ANSIEDADE EM JOVENS DO ENSINO MÉDIO: 

COMPARATIVO ENTRE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E DE ESCOLAS 

PRIVADAS 

800 
 

mas a ansiedade patológica. E esse é um 

dos mais sérios problemas para o 

adolescente ocidental nesse início de 

século XXI: sua liberdade é muito maior 

que sua maturidade,o que causa 

ansiedade, muita ansiedade. Em outros 

termos: o adolescente de hoje é chamado 

a fazer escolhas cedo demais, quando 

ainda não está suficientemente 

amadurecido para dar conta de tão 

importante empreitada. Dessa forma, o 

que deveria ser liberdade transforma-se 

em desamparo, ou seja, em liberdade sem 

continência. (p. 61) 

 

Entretanto, um outro fator gerador de ansiedade, seja a 

inerente ao ser humano ou a patológica, é o contexto social em 

que adolescentes de escolas públicas estão inseridos, como 

exemplo, temos a violência. De acordo com a OMS, a violência 

tem por definição: “O uso intencional da força física ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou 

contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”. 

A violência, principalmente para crianças e adolescentes 

tem efeitos bastante negativos, são vários os estudos que 

apresentam os danos da violência para o desenvolvimento 

tanto no presente quanto no futuro, danos esses que são 

normalmente psicossomáticos, ou seja, sintomas como dores 

de cabeça, náuseas, cansaço, dores no estômago, diarreias, 
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pesadelos, entre outros. Muitas vezes, a consequência dessa 

violência, principalmente em casa ou escola observa-se no 

relacionamento e no desempenho do estudante. O professor 

como um mediador pode estar atento e pronto a escutar como 

se dá à relação de seus alunos com a escola, a comunidade, 

os pais, a forma como esse adolescente pensa, sente, age, fala 

para tentar fortalecê-los quanto aos desafios da vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Utilizou-se três questionários, o primeiro voltado para o 

preenchimento de dados sociodemográficos com o objetivo de 

traçar o perfil dos participantes, contendo informações básicas 

como: sexo, idade, escolaridade, se o indivíduo trabalha, com 

quem mora, se tem irmãos, profissão dos responsáveis. No 

segundo, os adolescentes responderam a perguntas a respeito 

dos seus níveis de ansiedade relacionando à alguns fatores 

considerados importante. Por último foi aplicado à Escala de 

Ansiedade Hamilton, sendo esta específica para avaliar o nível 

de ansiedade, a qual contém 14 itens, os quais são subdivididos 

em duas dimensões, a primeira Sintomas do Humor Ansioso e 

a segunda Sintomas Físicos da Ansiedade, apresentando uma 

escala de resposta do tipo Likert variando de zero (nenhum) a 

quatro (máximo) (SOUZA et al., 2008). 

Esta pesquisa se configurou de campo, com 

delineamento descritivo, com uma abordagem quantitativa. De 

acordo com Gil (1991), a pesquisa de campo tem como 

característica o uso de técnicas que envolvem investigações 

bibliográficas e/ou documental, além da realização de coleta de 

dados junto aos participantes. No que se refere as pesquisas 

descritivas, salienta que o pesquisador deve buscar 
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informações do que se deseja pesquisar. Para Fonseca (2002), 

pesquisas quantitativas permitem centrar na objetividade e 

quantificar os resultados. 

A amostra utilizada, não probabilística por conveniência, 

foi composta por 100 alunos de ambos os sexos do Ensino 

Médio, sendo eles 50 alunos de escola pública e 50 alunos de 

escola privada. Os critérios de inclusão adotados foram: 

adolescentes de ambos os sexos que estivessem cursando o 

ensino médio em escolas públicas ou privadas, que 

demonstrassem interesse em participar da pesquisa e, que 

tivessem consentimento dos responsáveis. Os critérios de 

exclusão empregados foram: adolescentes que não tivessem o 

termo de consentimento assinado pelos responsáveis e que se 

recusassem a participar da pesquisa. 

A coletada de dados foi realizada após o consentimento 

da escola e dos responsáveis legais. A pesquisa iniciou-se com 

a entrega do termo de assentimento, para em seguida aplicar 

os instrumentos de forma individual, porém em contexto coletivo 

sala de aula. Na ocasião foram explicados os objetivos do 

estudo, informando aspectos como: o anonimato, a 

confidencialidade dos participantes, de acordo com o que é 

preconizado pela resolução 466/12 do CNS, além de 

demonstrar a forma de como os alunos deveriam preencher os 

questionários. 

Os dados provenientes das ferramentas utilizadas para 

coleta, foram tratados pela estatística descritiva (frequência, 

média, desvio padrão) e inferencial (alfa de cronbach, teste t 

Student), utilizando o programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) em sua versão 21.0.  
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Esse estudo foi realizado considerando os aspectos 

éticos pertinentes a pesquisas envolvendo seres humanos, de 

acordo com a Resolução nº 466/12. Esta, por sua vez, relata 

que toda pesquisa que envolve seres humanos oferece riscos. 

Não obstante os riscos potenciais desta pesquisa não 

causaram danos aos participantes. Além disso, as pesquisas 

envolvendo seres humanos são admissíveis quando oferecem 

elevada possibilidade de gerar conhecimento para entender, 

prevenir ou aliviar um problema que afete o bem-estar dos 

participantes da pesquisa e dos outros indivíduos.  

Portanto, pode-se considerar como benefício desta 

pesquisa uma mais elevada compreensão dos agentes que 

causam e influenciam os níveis de ansiedade em jovens 

estudantes do ensino médio, assim como a diferença destes 

agentes em estudantes matriculados em escolas de domínio 

público e em escolas de domínio privado. Tendo em vista que 

a ansiedade influencia diretamente no processo da 

aprendizagem, esta pesquisa possui relevância, pois leva a 

uma maior reflexão acerca do tema proposto, assim como 

subsídio para discussões sobre possíveis soluções para a 

problemática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi aplicado um questionário sociodemográfico com oito 

questões que englobam aspectos gerais da vida dos 

participantes, sendo esses: idade, gênero (voltado para o sexo 

biológico), ocupações, nível de escolaridade, estado civil, 

informação sobre com quem o participante reside, quantidade 

de irmãos e profissão dos responsáveis. 
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Tabela 1. Perfil Sociodemográfico da Pesquisa Fatores 

Relacionados à Ansiedade em Jovens do Ensino Médio: 

Comparativo Entre Alunos de Escolas Públicas e de 

Escolas Privadas 

Variáveis Percentual 

Sexo 52,2% (Masculino) 

Idade 27,8% (15 e 17 anos) 

Ocupação 95,6% (Estudantes) 

Nível de Escolaridade 100% (Ensino Médio) 

Estado Civil 97,8% (Solteiros) 

Reside 54,4% (Ambos os pais) 

Quantidade de irmãos 32,2% ( 2 irmãos) 

Profissão dos 

Responsáveis 

60,0% (Ambos Empregados) 

Fonte: Questionário Sociodemográfico da pesquisa. 2018 

Em análise dos dados obtidos com o questionário 

descrito anteriormente e detendo-se nos valores majoritários, 

observou-se que na configuração geral da amostra, há 

prevalência do sexo masculino (52,2%). Além disso, foi 

observado que na Escola Privada há mais alunos que conciliam 

o trabalho com os estudos e, segundo Bastos, durante a 

realização do ensino médio, o trabalho foi imposto como 

necessidade de sobrevivência, estando relacionado com a 

realidade socioeconômica dos indivíduos. Nos quesitos que 

investigaram o estado civil dos participantes foi declarado que 

na Escola Privada todos os alunos avaliados (40) declararam-

se solteiros, enquanto na Escola Pública houve a presença de 
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1 participante na condição de casado e um outro de viúvo, 

dando um resultado de 97,8% dos participantes como solteiros. 

No aspecto que busca dados acerca de com quem o 

participante reside, percebe-se que tanto na Escola Privada 

como na Escola Pública a maioria dos participantes moram com 

os pais. Nas questões que investigam informações sobre a 

quantidade de irmãos nota-se que em ambas as escolas há 

prevalência de 2 irmãos. Sobre a situação profissional dos pais 

tanto na Escola Privada (21) como na Escola Pública (33) 

ambos os pais trabalham. 

Além do questionário sociodemográfico foi aplicado um 

questionário de cinco itens, visando identificar possíveis fatores 

que podiam estar relacionados com os níveis de ansiedade, 

sendo estes fatores: ingresso no ensino superior, ingresso no 

mercado de trabalho, condições financeiras, pressão dos pais 

em relação ao ENEM e pressão dos pais em relação ao 

mercado de trabalho.  

Tabela 2 – Correlação entre Nível de Ansiedade dos 

Adolescentes com os Questões Específicas  

Variáveis Nível de 

Significância 

Ensino Superior -0,31 

Mercado de Trabalho 0,10 

Pressão dos Pais em Relação ao 

ENEM  

-0,47 

Condições Financeiras  0,50 

Pressão dos Pais em Relação ao 

Mercado de Trabalho 

-0,214 

Frequência Total 90 
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Fonte: Dados do questionário relacionado ao projeto de 

pesquisa. 

*p>0,05 

Não foi encontrada correlação significativa no teste t de 

student entre o nível de ansiedade e as questões específicas 

(p<0,05). Esse dado foi contrário à hipótese de que há 

diferenças entre os fatores causadores de ansiedade nas 

escolas públicas e nas escolas privadas. Na tabela 2 há 

evidências de que os elementos geradores de ansiedade são 

comuns nos jovens de ambas as escolas.  

Esse resultado releva a preocupação dos jovens quanto 

ao mercado de trabalho, tendo em vista que, de acordo com o 

Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, indicam que 29.4 milhões de jovens 

empregados ou em busca de emprego estão na faixa de 15 a 

29 anos (IBGE, 2010).  Além disso, de acordo com Dias et al. 

(2008), a prova do Enem é, muitas vezes, causa do 

aparecimento de stress e psicopatologias como ansiedade e 

depressão, considerando que a pressão sofrida pelo estudante 

vem junto ao medo de fracassar e de fazer escolhas erradas. 

Ademais, a ansiedade também aparece pela concorrência das 

vagas, pelo pouco tempo disponível para se preparar e por 

saber que se falharem será considerado um ano perdido de 

suas vidas, afirmam Paggiaro e Calais (2009). Já para Dias et 

al. (2008), a pressão vem de expectativas dos amigos, da 

sociedade e da família. 

É evidente, também, que grande parte dos alunos se 

sente pressionada quanto ao resultado da prova, já que o 

ENEM é algo decisivo para o futuro, além de que se torna difícil 

ter que conciliar o estudo e o trabalho (DAOLIO C.C.; NEUFELD 
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C.B, 2017). Para tanto, relacionando com as hipóteses da 

pesquisa, é fato que há ansiedade entre alunos oriundos de 

instituições públicas e privadas, porém não de formas tão 

distintas quanto o esperado. 

Tabela 3 – Classificação da Ansiedade de Acordo com a 

Escala de Hamilton  

Classificação Escola Pública Escola 

Privada 

Ansiedade Normal (<12) 

Reação Patológica Leve (>12 e < 

18) 

Ansiedade Patológica Moderada 

(>18 e <25) 

Ansiedade Patológica Grave (>25)                                             

26% 

30% 

28% 

 

16% 

27% 

25% 

15% 

 

32,5% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: Escala de Ansiedade de Hamilton aplicada em pesquisa. 

2018 

De acordo com os resultados obtidos na Escala de 

Hamilton, não foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa entre os níveis de ansiedade dos alunos das duas 

escolas. Porém, na classificação “Ansiedade Patológica Grave” 

a escola privada apresentou aproximadamente o dobro de 

alunos da escola pública. Além disso, na classificação 

“Ansiedade Patológica Moderada” a escola pública obteve 

quase o dobro de alunos da quantidade da escola privada. 

Apesar dessas diferenças, os níveis de ansiedade 

apresentados em ambas escolas são próximos. 

É importante ressaltar que os elevados níveis de 

ansiedade apresentados nos resultados desta pesquisa podem 

ter como motivo a época em que os questionários foram 
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aplicados em ambas as escolas, ou seja, na semana 

antecedente ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi evidenciada a presença de sintomas de ansiedade 

em adolescentes em fase de conclusão do ensino médio. É 

possível notar que há uma preocupação dos alunos acerca do 

ingresso no ensino superior como também ao ingresso no 

mercado de trabalho, levando em consideração que ambas 

situações estão diretamente relacionadas ao futuro profissional 

dos jovens. Percebe-se que das hipóteses propostas na 

pesquisa, foi aceita a que se refere a presença dos níveis de 

ansiedade em alunos de ambas as escolas.  

É importante ressaltar que é fundamental a presença do 

Psicólogo nessa fase repleta de incertezas e decisões, pois 

através do seu trabalho alcança-se o equilíbrio emocional e a 

promoção da saúde mental dos adolescentes.  

Assim, torna-se imprescindível a criação de ações de 

prevenção e intervenção em saúde mental no ambiente escolar, 

investigando-se mais a fundo os contextos destas 

sintomatologias e auxiliando os adolescentes a entrarem na 

vida adulta de maneira mais segura e saudável. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo desenvolver 
materais pedagógicos que facilitem o processo de 
aprendizagem de alunos com deficiência. Para tal, foram 
construídos diários de campo, com enfoque pedagógico a partir 
do Atendimento Educacional Especializado em uma sala de 
recursos multifuncionais no município de Oeiras-PI. No ano 
letivo de 2018 e 2019, foram atendidas cinco crianças, na faixa 
etária de quatro a doze anos, sendo registrados os seguintes 
aspectos do desenvolvimento: a) controle de mão e braço; b) 
habilidade no processamento das palavras; c) desenvolvimento 
e expansão do vocabulário e fluência na leitura; d) expressão 
facial e corporal em danças; e) memória auditiva e memória 
visual. Por fim, foram elaborados 13 materiais, a saber: 1) 
Minhoca das letras; 2) Maleta viajante; 3) Aranha teimosa; 4) 
Palhacinho troca-troca; 5) Roleta silábica; 6) Joãozinho 
comilão; 7) Árvore frutífera; 8) Dona rosinha; 9) Senhor alfabeto; 
10) Vaca mimosa; 11) Peixinho engarrafado; 12) Luva 
sensorial; 13) Porco-espinho. Conclui-se que é possível, por 
meio de atividades lúdicas, influenciar positivamente o perfil de 
desenvolvimento motor, sendo capaz de melhorar a 
coordenação motora ampla e fina, equilíbrio, esquema corporal, 
organização espacial e temporal, bem como nas capacidade da 
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criança manter e dirigir a atenção, usar a memória, nas 
habilidades de organização, sequenciação e seriação, na 
resolução de problemas e na capacidade de abstração. 
Palavras-chave: Educação infantil. Atendimento Educacional 
Especializado. Recursos pedagógicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As grandes habilidades motoras são adquiridas durante 

a infância, proporcionando um maior controle corporal em 

diferentes movimentos e posturas usados em muitas tarefas da 

vida diária, da vida prática e de lazer. As experiências nos 

primeiros anos de vida facilitam o processo de 

desenvolvimento. Por isso, quanto mais a criança explora as 

suas capacidades, mais ela aprende a fazer. Daí a importância 

do desenvolvimento motor durante a infância, estendendo-se 

até a idade escolar (BONOMO; ROSSETTI, 2010).  

Neste processo de exploração, novas perspectivas 

pedagógicas se tornaram necessárias para demonstrar que 

cognição e movimento estão fortemente atrelados, onde uma 

interage com a outra durante o desenvolvimento e na vivência 

das crianças. Para Périco (2017), a criança para se desenvolver 

saudavelmente precisa de afeto, movimento, socialização e uso 

da cognição. É necessário incluir o aluno em atividades que os 

possibilitem a oportunidade de construir aspectos motores, 

sociais e cognitivos gradativamente adquirindo desde 

habilidades básicas de movimento até as mais complexas, a 

interação e o entendimento de regras e responsabilidade social.  

Percebe-se que as brincadeiras lúdicas possuem 

efetividade psicomotora, pois são repletas de aprendizado 

como os jogos, rodas e cantigas que exigem ritmo, noção 

espacial, reconhecimento de objetos, esquemas corporais e 
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outras habilidades. Assim as crianças vão desenvolvendo tais 

habilidades sem perceber pela vontade de brincar e se divertir. 

Portanto é por meio das atividades sociais e do corpo que a 

criança aprende (PÉRICO, 2017).  

Uma educação inclusiva supõe desmitificar que todos os 

estudantes com ou sem deficiência não são idênticos, fazendo 

prevalecer uma atitude de respeito as suas diferenças e 

particularidades. Assim, o processo de inclusão na sala de aula 

deve apresentar uma diversidade de práticas didáticas, com 

aprendizagens diferenciadas e materiais adaptados, que 

potencializem as habilidades dos estudantes com deficiência e 

com conteúdos que estejam acordo com suas experiências 

(VÍLCHEZ, 2018).  

Nessa ótica, o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) organiza o seu plano de atendimento no sentido de 

estimular as potencialidades de cada aluno, através da 

mediação de conceitos e da resolução de problemas, com 

vistas à eliminação de possíveis barreiras ao acesso, à 

permanência e à aprendizagem na sala de aula regular 

(ANDREAZZA; CHEQUIM; ROSA, 2017). Dessa forma, a sala 

de AEE vem ser um espaço da escola, na qual se disponibilizam 

materiais didáticos, pedagógicos e de Tecnologia Assistiva, e 

têm o objetivo de buscar a melhoria do ensino-aprendizagem 

do aluno no contexto escolar (VIANA; TEIXEIRA, 2019).  

O professor do AEE é um agente condutor que assegura 

e assessora a inclusão dentro da escola e baseiam seu trabalho 

no respeito e no amor ao aluno incluído. As interações 

observadas entre os professores de AEE e alunos favorecem o 

processo de aprendizagem, mesmo num ambiente desprovido 

de recursos físicos e didático-pedagógicos, o que pode apontar 

indícios favoráveis ao processo de inclusão, pois estes 
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profissionais acreditam mais na capacidade cognitiva dos 

alunos incluídos (PACHECO; MAIA, 2017). Contudo, elaborar 

jogos e/ou brinquedos pedagógicos requer dos professores 

amplo planejamento e metas bastante definidas, objetivando, 

de tal modo, atingir os objetivos metodológicos almejados 

(SILVA et al., 2015). 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 

desenvolver materais pedagógicos que facilitem o processo de 

aprendizagem de alunos com deficiência, a fim de despertar 

nas crianças o interesse pelo aprender através de vivências 

prazerosas. Espera-se, fornecer subsídios que fortaleçam a 

importância do AEE para as pessoas com deficiência, bem 

como para aqueles que atendem esses sujeitos no âmbito 

educacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para cumprir o objetivo proposto neste trabalho, foi 

realizada uma pesquisa descritiva, do tipo estudo de caso, com 

abordagem qualitativa através da construção de diários de 

campo (resultado de observações sistemáticas), com enfoque 

pedagógico a partir do Atendimento Educacional Especializado 

em uma sala de recursos multifuncionais no município de 

Oeiras-PI.  

No ano letivo de 2018 e 2019, foram atendidas cinco 

crianças, na faixa etária de quatro a doze anos, sendo 

registrados no diário de campo os seguintes aspectos do 

desenvolvimento: a) controle de mão e braço (movimento de 

pressão e garra); b) habilidade no processamento das palavras; 

c) desenvolvimento e expansão do vocabulário e fluência na 
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leitura; d) expressão facial e corporal em danças; e) memória 

auditiva e memória visual.  

Após a análise das necessidades dos alunos, foram 

elaborados 13 materiais para obter uma evolução nas 

habilidades motoras e cognitivas dos alunos, a saber: 1) 

Minhoca das letras; 2) Maleta viajante; 3) Aranha teimosa; 4) 

Palhacinho troca-troca; 5) Roleta silábica; 6) Joãozinho 

comilão; 7) Árvore frutífera; 8) Dona rosinha; 9) Senhor alfabeto; 

10) Vaca mimosa; 11) Peixinho engarrafado; 12) Luva 

sensorial; 13) Porco espinho.   

Os recursos pedagógicos aqui apresentadoss são frutos 

de estudos, pesquisas e troca de experiências. É importante 

ressaltar que dentre os recursos apresentados, alguns são de 

ideias próprias da professora, outros são ideias retiradas de 

livros, artigos ou sites educativos passando por processos de 

adaptações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos apontam a importância da parceria com 

professores da AEE para garantir o processo de inclusão 

(ROPOLI et al., 2010). Estes profissionais atuam no 

desenvolvimento de recursos didáticos variados que estão cada 

vez mais escassos nas escolas e sua presença torna-se 

fundamental para que se efetive a inclusão. Estima-se que o 

uso de recursos didáticos em propostas metodológicas 

elaboradas pelo professor é importante dentro da sala de aula, 

seja em escolas ou instituições com foco na inclusão ou em 

escolas regulares (STELLA; MASSABNI, 2019).  

Estudos recentes citam a relação entre o estudo da 

música e o aprimoramento do processo auditivo, das 
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habilidades linguísticas e metalinguísticas e dos processos 

cognitivos, que são habilidades inerentes à condição humana 

(NETA; PASSOS, 2018).  

Com base nessas pesquisas, foi desenvolvido o recurso 

“Minhoca das letras” (Figura 1). Na utilização deste recurso, a 

criança deve ouvir uma história sobre bichinhos de jardim e ir 

encaixando as letras no corpo da minhoca conforme vai sendo 

solicitado pelo profissional. Por exemplo, ao ouvir a “borboleta” 

o profissional pode solicitar que seja encaixado a letra inicial do 

nome do animal. Do mesmo modo, pode encaixar desenhos 

conforme a música indique o nome do animal. Os objetivos 

desse recurso são explorar percepção e atenção, explorar 

correspondência entre palavras e desenhos e aprender de 

maneira lúdica e divertida. Como o jogo estimula a associação, 

concentração e atenção e estas também são propriedades 

essenciais para a assimilação do conteúdo ensinado em sala, 

a criança tende a render mais em sala de aula, fixando e 

retendo o que lhe é transmitido. 

 

Figura 1. Recurso pedagógico minhoca das letras. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 
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O segundo recurso pedagógico intitulado “Mala Viajante” 

vai de acordo com o observado por Cosson (2014), que afirma  

que a contação de História é uma prática que inclui os alunos 

ainda não leitores e aqueles que apresentam dificuldades na 

leitura independente. Quando a criança participa, sua 

imaginação é estimulada, bem como o desenvolvimento 

comunicativo, na interação com o narrador e com os colegas. 

Além disso, essa atividade ajuda no seu desenvolvimento 

físico-motor, no seu esforço de ouvir e recontar as histórias para 

outras crianças.  

A contação de história promove no aluno uma 

contribuição significativa em seu processo de alfabetização, 

pois entra em contato com diferentes palavras, ampliando seu 

vocabulário e desenvolvendo percepções que antes não eram 

percebidas. No uso da “Mala viajante” (Figura 2), o profissional 

deve abrir a maleta feita de capas de caderno encapada com 

EVA (Acetato de Venila) e iniciar uma cotação de história, onde 

os personagens escolhidos vão sendo encaixados dentro de 

acordo com o desenvolvimento do enredo. Assim, o profissional 

deve ter vários personangens construídos para que a criança 

possa desenvolver a prática de imaginar, criar e fantasiar de 

acordo com suas emoções e sentimentos.  

 

Figura 2. Recurso pedagógico mala viajante. 
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Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

Observa-se que no uso da mala viajante é abordado não 

apenas a linguagem falada ou escrita, mas também através de 

imagens (fotos, desenhos), além de sons (músicas, falas, 

ruídos), sendo estes produzidos inclusive pela criança 

estimulando a fantasia, a oralidade, a observação, o ouvir e o 

sentir, a capacidade de aguçar sentidos e colaborar na 

formação da personalidade. O objetivo desse recurso é explorar 

correspondência entre palavras e desenhos, estimular 

memória, concentração e atenção, propiciar oportunidades de 

interação, ampliar o vocabulário, contribuir para a alfabetização, 

despertar a criatividade e imaginação, desenvolver no aluno o 

gosto pela leitura e contribuir para o desenvolvimento da 

coordenação motora (encaixe dos personagens). 

Partindo do argumento de que a contação de histórias 

ilustradas e cantadas atuam como elemento importante na 

prática pedagógica, foi desenvolvido a “Aranha teimosa” com a 

possibilidade de tornar o ensino da língua portuguesa mais 

atraente e fácil de ser assimilada, estimulando a oralidade 

desses alunos na contação da história da dona aranha (Figura 

3).   

 

Figura 3. Recurso Aranha teimosa. 

                                                       
Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 
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A aranha teimosa é produzida com EVA e deve ser presa 

no tubo de papelão com auxílio de um cordão de lã, visando 

estimular a coordenação motora da criança através de 

movimentos de rotação na mão, para cima e para baixo. Os 

objetivos desse recurso são de estimular concentração e 

atenção, propiciar oportunidades de interação, despertar a 

criatividade e imaginação e contribuir para o desenvolvimento 

da coordenação motora (movimento da aranha). 

Assim, percebe-se que o trabalho na sala de AEE deve 

focar na realização de atividades que estimulem a coordenação 

motora dos alunos com deficiência intelectual, pois a criança 

passa grande parte de sua vida na escola e é através de 

atividades ou brincadeira lúdicas que a criança desenvolve 

movimentos coordenados em função de um objetivo a ser 

alcançado e toma noção da sua adaptação às diversas 

situações. Neste sentindo, também desenvolvemos o recurso 

“Joãozinho Comilão” (Figura 4).  

 

Figura 4. Joãozinho comilão. 

                                                                           
Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 
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Este recurso é feito com a imagem de um desenho 

impressa representando uma criança, uma base de papelão, 

um rolinho de papel higiênico e três metros de lã. A lã é 

colocada pela abertura que fica na boca do desenho e presa em 

um rolo de papel higiênico. A criança vai enrolando a lã e tem a 

imaginação que o “Joãozinho comilão” está comendo 

espaguete. Este recurso trabalha a concentração, rotação das 

mãos, consciência alimentar, hábitos saudáveis e a importância 

da prática de exercício. Assim, o uso dos recursos aranha 

teimosa e Joãozinho comilão ajudam as crianças a adquirir e 

aperfeiçoar diferentes movimentos. 

A realização de atividades motoras bimanuais é 

complexa e difícil para crianças com paralisia cerebral, 

principalmente quando tais atividades envolvem movimentos 

com componentes assimétricos, como brinquedos de encaixe, 

recortar um papel com a tesoura e a escrita manual. 

Considerando essas dificuldades, desenvolvemos e utilizamos 

o  recurso “Árvore frutífera” (Figura 5).  

 

Figura 5. Recurso pedagógico Árvore frutífera. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 
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A árvore frutífera  foi feito com base de papelão, parte de 

uma garrafa PET, EVA e bolinhas de papel crepom. A criança 

faz os frutos da árvore com papel crepom separando por cores, 

vermelho para fazer maçãs, amarelo pra fazer as laranjinhas ou 

verde pra fazer os limões. Este recurso estimula a preensão 

manual, a coordenação viso-motora, a percepção visual, a 

noção de tamanho e de cores, a atenção, a concentração, o 

raciocínio e a persistência.  

Silva et al. (2017) explica que uma boa coordenação 

motora não depende apenas das condições biológicas, mas de 

estímulos bioecológicos favoráveis como da escola, família e do 

ambiente construído. Ainda considerando as dificuldades 

motoras, desenvolvemos o recurso “Porco-espinho”, que  é feito 

com potes de produtos cosméticos (cremes de cabelos), 

canudos e EVA. O pote é furado com prego quente e é colocado 

um canudo em cada perfuração (Figura 6). Esta atividade exige 

que as crianças tenham concentração e noção de espaço ao 

pegar o canudo e colocar dentro do pote. 

 

Figura 6. Recurso pedagógico porco-espinho. 

 
           Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 
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A atividade do porco-espinho permitiu as crianças 

desenvolver a coordenação motora fina e considerar o conceito 

lógico de muito e pouco.  

 Alguns autores apontam que o desempenho nas 

atividades que envolvam a coordenação entre objeto/olho/mão 

depende do nível de aprendizado e da evolução do 

desenvolvimento motor, sendo de grande importância para o 

contexto escolar, exigindo além de gestos minuciosos, a 

habilidade de concentração do aluno (FONSECA; BELTRAME; 

TKAC, 2008). Neste sentido, utilizamos o recurso palhacinho 

troca-troca (Figura 7). 

 

Figura 7. Recurso palhacinho troca-troca. 

 
            Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com o uso do palhacinho troca-troca, o profissional deve 

realizar a troca a posição das bolinhas de EVA para que a 

criança identifique a mudança e assim trabalhar a percepção 

visual. Além disso, é possível trabalhar a formação de palavras 

ao adicionar sílabas nos círculos. Assim, os objetivos desse 

recurso são de contribuir para a alfabetização, entender que 

uma mesma sílaba pode estar em várias palavras, desenvolver 
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o raciocínio lógico e contribuir para o desenvolvimento da 

coordenação visuo-manual (encaixe de sílabas).  

O desafio da alfabetização de alunos com deficiência 

intelectual é uma temática abordada pelos docentes. As 

pesquisas dessa natureza sugerem que práticas alternativas de 

alfabetização sejam empregadas com alunos com deficiência 

intelectual, visto que as estratégias tradicionais possam ser 

pouco efetivas (SCHMIDT et al., 2016). Tendo-se em vista que 

ler e escrever é fundamental para a plena participação na 

sociedade atual, é preciso que o professor organize situações 

de aprendizagem sistematizadas que estimulem a linguagem 

oral (vocabulário, compreensão), os conhecimentos a respeito 

do material impresso, particularmente do nome e som das 

letras, e as habilidades de consciência fonológica, ou seja, 

habilidades para refletir e manipular deliberadamente os sons 

da língua oral de desenvolvimento da consciência fonológica, 

por meio de atividades diversificadas, cooperativas e lúdicas 

(SANTOS; BARRERA, 2017). 

Considerando o desenvolvimento da linguagem, também 

desensolvemos o recurso “Senhor Alfabeto” que foi utilizado 

para a identificação das letras, sequência alfabética, 

coordenação motora fina, pois as letrassão abotoadas e 

desabotoadas na almofada (Figura 8). Este recurso foi feito com 

uma almofada, botões de camisa, feltro e EVA. 

 

Figura 8. Recurso senhor alfabeto. 
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Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

 

Dando continuidade às atividades que visam contribuir 

para a alfabetização, foi desenvolvia a roleta silábica (Figura 9). 

O profissional deve orientar a criança a dirar cada uma das 

roletas que são feitas de CD velho encaixadas em um canudo 

formando palavras. Em seguida, o aluno deve escrever a 

palavra que formou. Assim, pretende-se que o aluno se aproprie 

satisfatoriamente do mundo das letras, a partir do entendimento 

de que as atividades de leitura e escrita devem acompanhá-lo 

ao longo de todo o seu percurso escola.  

 

Figura 9. Recurso pedagógico roleta silábica. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 

 

Na nossa experiência na AEE, o uso da roleta silábica 

apresenta resultados positivos e percebe-se avanços 
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significativos na área da leitura e da escrita, como também, 

atenção, concentração, memorização, imaginação e 

criatividade.  

Ainda partindo do princípio de que o professor deve 

possibilitar a todos os alunos a participação em atividades 

envolvendo a oralidade visando o desenvolvimento de 

competências como ler e escrever, desenvovemos o recurso 

“Dona Rosinha” (Figura 10). Este recurso foi feito com EVA, 

pompom de lã, fichas com imagens de letras e figuras 

associadas as letras. As fichas das figuras e letras são coladas 

fazendo uma grande tira onde a criança vai movendo para cima 

ou para baixo fazendo o pareamento nos olhos da dona 

Rosinha. O professor move o desenho e a criança a letra 

relacionada ao desenho ou vice-versa. Este recurso pode ser 

feito com palavras e desenhos ou números e quantidades. Com 

a utilização deste recurso, observamos melhorias na 

percepção, oralidade e na interação social ao ser feito em dupla 

e reconhecimento dos fonemas. 

 

Figura 10. Recurso pedagógico Dona Rosinha. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras. 
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Observa-se que os trabalhos acerca da inclusão escolar, 

orientando-se pelas políticas atuais, enfatizam a importância da 

aprendizagem e do trabalho interdisciplinar.  No entanto, 

pesquisas do tipo estado da arte sobre escolarização de 

pessoas com deficiência intelectual revelam a precariedade da 

formação docente e a escassez de estudos que abordam as 

práticas pedagógicas inclusivas (WUO, 2019). Com isso, 

enfatizamos a importância da parceria do docente do ensino 

regular e do AEE. Isso contribuiria no avanço para desenvolver 

habilidades necessárias para o ingresso dos alunos nas classes 

regulares, visto que no AEE as educadoras elaboram e 

organizam uma ampla variedade de recursos didáticos, a partir 

da boa relação do professor com o aluno, entendendo a sua 

necessidade, e buscando recursos que respeitem as suas 

limitações, buscando sua autonomia e independência, 

proporcionando experiências ricas e proveitosas ao trabalhar 

com os recursos apresentados, propiciando desenvolvimento 

das áreas afetadas e valorizando as diferenças do aluno. 

O estímulo sensorial tem extensa influência na 

organização do comportamento, aprendizado e emoção de 

crianças com deficiência intelectual. A criança na integração 

sensorial é um participante ativo e os resultados positivos 

aumentam sua motivação (PEREIRA, 2017). O estímulo aos 

sentidos requer atividades sonoras, táteis, gustativas, visuais e 

auditivas. Neste sentido, desenvolvemos três atividades 

sensoriais que geram estímulos táteis e visuais, como seguem: 

tato com as mãos - através de diferentes texturas, visão- 

através das cores exuberantes e sonora – através do 

movimento da água. 
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Na atividade com o recurso denominado “Vaca mimosa”, 

o profissional deve pegar uma imagem de uma vaca e colocar 

uma luva com água com maisena para fazer a simulação do 

leite nos peito da vaca (Figura 11).  

 

Figura 11. Recurso pedagógico vaca mimosa. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras 

 

É furado um dos dedos da luva com  agulha  e a criança 

faz o movimento de pressão tentando tirar o leite acertando em 

uma vasilha. Este recurso pode ser utilizado com crianças com 

deficiência intelecutal e motora sendo importante para 

desenvolver o movimento das mãos e  dedos, trabalha a 

paciência e coordenação motora fina.  

Outro exemplo de atividade sensorial é o “Peixinho 

engarrafado” (Figura 12).  

Os peixinhos confeccionados com balões de plástico se 

movimentam na água dentro da garrafa que contém glitter ou 

tinta. As crianças balançam a garrafa acompanhando o 

movimento dos peixinhos. O objetivo dessa atividade é 

colaborar com o aluno para que possa ter condições de 

associar números com quantidades. O profissional pode utilizar 

diferentes tamanho de garrafas e número de peixinhos. Assim, 
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o aluno desenvolve a consciência do concreto para o abstrato 

e que todo número refere-se a uma quantidade. Além disso, 

devem ser utilizados balões de diferentes cores para estimular 

a visão. 

 

Figura 12. Recurso pedagógico peixinho engarrafado. 

 
                    Fonte: Arquivo pessoal das autoras 

 

Por fim, temos o recurso “Luva sensorial” a fim de 

estimular o contato físico em crianças com dificuldades 

sensórias e acabar favorecendo o contato social com os demais 

indivíduos da escola, permitindo um contato afetivo e uma 

melhora nas relações sociais de forma geral (Figura 13).  

 

Figura 13. Recurso pedagógico luva sensorial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras 
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Com esse material, o profissional pode a cantar a música 

da dona aranha fazendo os movimentos da aranha caminhando 

na criança. 

Poucos artigos científicos abordam o uso de estratégias 

sensoriais como apoio ao processo de inclusão de alunos com 

deficiência intelectual. Lin et al. (2012) apontam que estratégias 

sensoriais utilizadas em sala de aula podem melhorar o nível de 

atividade de crianças com transtorno de processamento 

sensorial como é o caso de crianças com transtorno do espectro 

autista (TEA). A pesquisa de Karim e Mohammed (2015), 

contou com a participação de trinta e quatro crianças, de idades 

entre três anos e cinco anos e meio, todas diagnosticas com 

TEA de nível leve a moderado. Durante a intervenção, priorizou-

se a estimulação do processamento sensorial tátil, vestibular e 

proprioceptivo, bem como a coordenação motora global e fina. 

Os autores concluíram que a terapia sensorial é eficaz no 

tratamento de crianças com TEA, uma vez que favorece o 

alcance de maior independência e participação das atividades 

do cotidiano. 

 

CONCLUSÕES  

 

Considerando a inclusão de educandos com deficiência 

intelectual no sistema regular de ensino, é necessário o 

desenvolvimento de estratégias didáticas pedagógicas que 

facilitem o processo de ensino aprendizagem. Como ponto 

favorável, os materiais didáticos utilizados apresentam baixo 

custo/tecnologia, tornando-se acessível a educadores e 

proporcionam uma boa interação do professor com o aluno. 

Percebe-se na prática do atendimento educacional 

especializado que existe melhora não só da coordenação 
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motora, mas também da atenção, participação, interação, 

autoestima e compreensão dos alunos com deficiência 

intelectual.  

Acredita-se que o estudo trouxe importante contribuição 

para a elaboração de práticas pedagógicas que possam 

favorecer a aprendizagem da linguagem escrita, tornando o 

processo mais agradável, prazeroso e significativo para as 

crianças, uma vez que, de modo geral, observou-se grande 

interesse das mesmas pelas atividades propostas. Assim, a 

inclusão de atividades metafonológicas desde os últimos anos 

da Educação Infantil poderá aumentar as chances de sucesso 

das crianças diante do desafio da aprendizagem da escrita, 

diminuindo as possibilidades de fracasso na alfabetização. 

O que podemos observar é que os resultados com os 

alunos que apresentam deficiência intelectual têm um ritmo 

próprio, precisamos de uma intensa ação pedagógica para 

observar resultados satisfatórios correspondentes às 

necessidades do aluno. 
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