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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. 

Os livros “Enfermagem a serviço da vida 1 e 2” 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. 

Os livros Enfermagem a serviço da vida 1 e 2 

apresentam interdisciplinaridade entre a enfermagem, a 

saude publica, atença básica e assistência, 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 ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM AO 
PACIENTE COM EPIDERMÓLISE BOLHOSA  

Ana Célia de Lima Bezerra do NASCIMENTO1 

Angela Lima doa Santos FONSECA 1 

Lillian Elizama de Abreu OLIVEIRA 1 

Averlândio Wallysson Soares da COSTA 2 

 

1Graduandas do Curso de Enfermagem da Universidade Potiguar- UnP  
2Orientador/Professor da UNP/UNPRN  

e-mail: anaceliabezerradonascimento@gmail.com 

 
RESUMO: O termo Epidermolise Bolhosa EB, refere-se às 
genodermatose mecanobolhosa, ou seja, aos traumatismos 
cutâneos de distintas intensidades. Epidermólise bolhosa é uma 
doença não contagiosa que pertence a um grupo de desordens 
cutâneas que é transmitida geneticamente. É uma doença rara 
e que ainda não possui cura mais que com cuidados especiais 
mesmo sendo uma patologia dolorosa pode-se dar uma 
qualidade de vida melhor a esse portador de EB. Tem como 
característica a formação de bolhas de modo espontâneo ou 
após decorrência de pequenos traumas local. Existem três tipos 
clássicos (simples, juncional e distrófica), diferenciados pelo 
nível de clivagem das bolhas e subdivididos de acordo com o 
padrão de herança genética. A EB simples é herdada em 
caráter autossômico e dominante; aparece logo ao nascer ou 
após o nascimento, com uma melhora na puberdade. Revisar 
aspectos mais relevantes sobre a EB e os principais tipos. 
Trata-se de um estudo de revisão da literatura sobre 
Epidermólise Bolhosa, que tange aos cuidados do portador de 
EBs. A discussão pautou-se em duas categorias: condição 
clínica e manifestações da epidermólise bolhosa. Nos últimos 
cinco anos foram registradas em torno de mais de 121 mortes 
por complicações provenientes da EB. Estima-se que um 
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paciente chega a gastar em média sete mil reais mensais com 
curativos, e medicamentos. Para os pacientes que não 
possuem essa estrutura financeira as dificuldades só 
aumentam. É de extrema importância que os profissionais da 
saúde olhem com um olhar mais humanizado para esses 
portadores de Epidermólise.  

 

Palavras-chave: Epidermólise Bolhosa; Feridas; Assistência de 

Enfermagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Epidermólise bolhosa (EB) é uma doença não contagiosa 

que pertence a um grupo de desordens cutâneas que é 

transmitida geneticamente. A EB tem como característica a 

formação de bolhas de modo espontâneo ou após decorrência 

de pequenos traumas local. Existem três tipos clássicos de EB 

(simples, juncional e distrófica), diferenciados pelo nível de 

clivagem das bolhas e subdivididos de acordo com o padrão de 

herança genética, morfologia/topografia das lesões e mutação 

genética envolvida. 

A Epidermólise classificada como simples é herdada em 

caráter autossômico e dominante; aparece logo ao nascer ou 

logo após o nascimento, com uma melhora na puberdade. A 

previsão em relação à vida normal é classificada como boa. 

Nesta forma simples de Epidermólise sempre caracteriza-se 

pelo crescimento de bolhas que se limitam às mãos e também 

aos pés (Weber-Cockayne), e possivelmente espalham-se nos 

joelhos, cotovelos e também no tronco. Geralmente reaparece 

(SHAFER et al., 1985). As membranas mucosas não são 

envolvidas, os cabelos e as unhas são regularmente normais. 
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Habitualmente curam-se entre o segundo e o décimo dia, não 

deixando cicatrizes residuais ou pigmentações definitivas 

(GORMLEY, SCHOW, 1976). 

Na forma generalizada, chamada Koebner, as erupções 

e as bolhas desenvolvem-se em conseqüência da destruição 

das células basais e supra basais, de modo que alguns núcleos 

podem permanecer no assoalho da bolha. Na forma localizada 

da doença, a presença das bolhas é intra-epidérmica e supra 

basal (SHAFER et al., 1985) A forma distrófica que pode ser do 

tipo autossômica dominante ou recessiva. No tipo dominante 

(Cockaine-Tourine) se inicia na primeira infância e pode ser 

atrasado até a adolescência.  

As bolhas aparecem, usualmente, nos tornozelos, 

joelhos, cotovelos, pés e cabeça e estão associados a traumas. 

A cura tem como consequência cicatrizes, que normalmente 

são do tipo quelóide. As unhas, na maioria das vezes, são 

grossas e aumentadas, com a presença de pequenos nódulos 

esbranquiçados na pele (mílias) (CARROL et al., 1983; LANIER 

et al., 1990; SHAFER et al., 1985; SIPAHIER, 1994; WRIGHT, 

1984). A forma distrófica recessiva, também chamada 

Hallopeau-Siemens, entretanto, é a forma clássica da 

Epidermólise Bolhosa. (SHAFER et al., 1985) e inicia-se 

antecipadamente no nascimento ou nos primeiros anos de vida 

da criança.  

As pessoas que vivem com EBs sentem-se como se 

estivessem calçando um sapato que lhes causam sofrimento e 

dor a todo o momento. Esses pacientes também são 

conhecidos como pele de borboleta e/ou também como pele de 

cristal por se fazer analogia a fragilidade da pele desses 

pacientes com as asas de borboletas. Por ser uma doença de 

etiologia desconhecida. Dentro dos três maiores subtipos, na 
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forma de EB simples são cerca de setenta por cento de 

acometidos, na forma distrófica é cerca de vinte e cinco por 

cento são atingidos e na juncional fica em torno de cinco por 

cento, em todas essas formas se tem o comprometimento 

multissistêmico, que atinge os olhos e esôfago. 

 A incidência estimada dessa doença é de um a cada 

vinte mil nascidos. A organização mundial da saúde (OMS) 

estima que uma doença para ter característica de ser rara, é 

uma a cada dois mil nascidos vivos. Dentre esses nascidos tem 

sido notificado em torno de duzentos casos por ano. É uma 

doença que não escolhe cor, raça, nem grupo étnico e nem 

escolhe sexo.  

O enfermeiro possui papel relevante, uma vez que 

participa ativamente de todo o cuidado desses pacientes, seja 

no alívio e controle da dor, seja na observação de sinais que 

surgem no início de infecção e intervindo sobre estes, ou 

perfurando as bolhas quando necessário, realizando os 

curativos de forma adequada, aliviando as pressões sobre as 

lesões, cuidando das feridas, observando mudanças nas 

mesmas e reduzindo o prurido; orientando e oferecendo apoio 

a esses pacientes e seus familiares, considerando o benefício 

da orientação aos pais, do acesso a recursos para a realização 

de curativos, alimentação adequada, prevenção de 

complicações clínicas e aporte multiprofissional. Buscar novas 

estratégias dentro da enfermagem para o tratamento dos 

pacientes portadores de epidermólise bolhosa. 

 

 
OBJETIVOS 
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Revisar os aspectos mais relevantes sobre a 

Epidermólise bolhosa hereditária e dos seus três principais 

tipos: EB simples, EB juncional e EB distrófica; presentes na 

literatura, abordando as manifestações clínicas, alterações 

genéticas e moleculares, novas estratégias terapêuticas e as 

perspectivas futuras da enfermagem para o tratamento destes 

pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura, no que 

tange aos cuidados do portador de Epidermólises Bolhosas que 

sofrem dessas doenças. O levantamento de dados ocorreu no 

inicio de 2019 e a busca foi nas bases de dados da sociedade 

brasileira de dermatologia - SBD, na biblioteca virtual em saúde 

(BVS), bases de dados LILACS, BDENF e SCIELO, pelos 

descritores: Epidermólise bolhosa, cuidados de enfermagem, 

feridas e assistência. Os critérios de inclusão definidos para a 

seleção dos artigos foram 20 artigos apenas 14 relacionavam-

se ao processo de cuidar e ações/intervenções de enfermagem, 

sendo dez de revisão integrativa e quatro relatos de 

experiência.  

A discussão pautou-se em duas categorias: condição 

clínica e manifestações da Epidermólise Bolhosa; Cuidados de 

enfermagem no manejo do paciente com Epidermólise Bolhosa. 

Publicados em português e inglês, disponíveis na íntegra e que 

contemplassem a temática referente ao tema com revisões 

entre os anos de 2013 a 2019. E também um guia prático é um 

protocolo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Da quantidade de estudos selecionados no 

levantamento de dados, apenas seis artigos têm relação direta 

com o processo do cuidar e ações do enfermeiro para com 

pacientes com EB, sendo cinco de revisão integrativa e um de 

relato de experiência. Os demais artigos contemplavam a linha 

clínica da doença, sendo produzidos, em sua maioria, por 

médicos e odontólogos. A Epidermólise Bolhosa é caracterizada 

com mais de trinta tipos, mas dentre estes existem quatro que estão 

entre os principais, Epidermólise Bolhosa Simples (EBS) que 

tem formação de uma bolha mais que é bem superficial e que 

não deixa cicatrizes. 

Nos últimos cinco anos foram registradas em torno de 

mais de 121 mortes por complicações provenientes da 

Epidermólise Bolhosa. A EB é uma doença rara e que ainda 

não possui cura, o tratamento dessa patologia exige muitos 

cuidados e recursos. Estima-se que um paciente chega a 

gastar em média sete mil reais mensais com curativos, 

medicamentos e outros meios que possibilitem uma melhor 

qualidade de vida. Para os pacientes que não possuem essa 

estrutura financeira as dificuldades só aumentam.  

Uma vez que os curativos custam em média trezentos 

reais e por terem apenas 10 placas por embalagem que 

geralmente são usadas em média de dois a três vezes por dia, 

dependendo da quantidade de lesões que os portadores de EB 

tenham, sendo assim os pacientes de baixa renda acabam 

substituindo as bandagens por ataduras mais simples para 

cobrir os ferimentos, já que estas custam em média cinco 

reais, neste caso correndo riscos de adquirirem uma infecção 

por insetos como às moscas que podem pousar e soltar larvas 

nessas feridas devido ao odor e causar miíase. Os curativos 
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próprios para EB, como as bandagens possuem uma 

tecnologia avançada que evitam o agravamento das lesões, 

por não aderirem à pele.  

O ambiente hospitalar apresenta riscos acrescidos para 

todos os doentes com EB, pois procedimentos de rotina, como 

a colocação de adesivos para fixar um cateter ou a remoção de 

elétrodos de ECG, podem resultar num agravamento da sua 

condição [Denyer 2012]. 

É por isso que se faz necessário que os profissionais de 

saúde, seja esse da enfermagem ou de outra área que cuidam 

destes doentes portadores de EB, devem ser treinados e estar 

sensibilizados com esse doente, para modificarem os seus 

procedimentos de modo a evitar provocar mais danos na pele 

dos mesmos.  

Devem-se promover discussões abertas entre os 

profissionais de saúde e os doentes/cuidadores. É importante 

ouvir o doente e/ou cuidador pela sua experiência em lidar com 

esta patologia. As suas sugestões sobre quais os pensos e 

técnicas de aplicação mais adequados são normalmente úteis 

e resultam em menos danos na pele. 

 

Tabela 1. Vista a nível Celular 

E.B.H Simples E.B.H Juncional E.B.H Distrófica 

Herança Autossômica Herança Autossomica 
Herança 

Autossômica 

Dominante Recessiva 
Dominante ou 

Recessiva 

Proteína deficiente: 
Proteína deficiente: 

Laminina 332, Colágeno 
Tipod VII e α6β4 integrina 

Colágeno Tipo VII 

Queratina K5 e K14 e 
Plectina (E.B.H Simples com  
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Distrofia Muscular) 

 
Fonte: Boeira VLSY, Souza ES, Rocha BO, Oliveira PD, Oliveira MFSP, 
Rêgo VRPA,Follador I. Epidermólise bolhosa hereditária: aspectos clínicos 
e terapêuticos. AnBrasDermatol. 2013;88(2):185-99. 

 
 

Figura 2: Esquema da pele com EB 

 

 
 

Fonte: http://www.medicinanet.com.br/ 
 

 Neste esquema, mostra o nivel de descolamento que 

caracteriza os três maiores subtipos de epidermólise bolhosa, 

mostra que quando o decolamento acontece dentro da primeira 

camada da pele(epiderme) ela vai ser uma EB simples, dentro 

da membrana basal na camada lúcida será uma juncional e na 

derme abaixo da lâmina densa nas fibrilas de ancoragem sera 

a forma distrófica. 

 Por ter poucos artigos publicados sobre a doença e a 

assistência de enfermagem encontrei um pouco de dificuldade 



A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM AO PACIENTE COM EPIDERMÓLISE 

BOLHOSA 

24 
 

para o planejamento do estudo, por ser uma doença rara e não 

transmissível e pouco conhecida não se ver tanto interesse dos 

estudantes e profissionais pelo assunto que a meu ver e de total 

relevância principalmente para que se possa da uma 

assistência melhor ao paciente. 

Por intermédio da Portaria 199, de fevereiro de 2014, o 

Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças Raras. Que tem como 

objetivo melhorar qualidade de vida e o acolhimento de pessoas 

com doenças raras, reduzir a mortalidade, por meio de ações 

de prevenção, tratamento, atendimento multiprofissional, 

diagnóstico precoce e contribuir para que haja uma redução 

significativa de morbimortalidade. 

É preciso que os enfermeiros tenham o interesse e 

desenvolvam estudos acerca dessa patologia e que 

implementem cuidados de enfermagem fundamentados em 

evidências científicas, específicas para cada tipo de 

Epidermólise Bolhosa Congênita, tendo em vista melhorar a 

assistência e a qualidade de vida do paciente, como também a 

de seus famíliares.  

 A correlação de sintomas fisiológicos, em 

particular, é a depressão por existir todo um processo de, 

ansiedade e distúrbios de comportamento que é preciso ser 

levada em consideração, pois podem comprometer as 

estratégias de tratamento, piorando o quadro clínico, 

acelerando e agravando o desenvolvimento da doença 

A classificação da Epidermólise bolhosa é importante e 

norteadora do tratamento e é feita de acordo com a sua 

modalidade de herança genética, a distribuição anatômica das 

lesões e morbidez associada à doença. Existem categorizadas 

três tipos principais de EB, classificadas pelo nível histológico 
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de formação da bolha como: EB simples, EB juncional e EB 

distrófica,além da inclusão de um quarto grupo (Síndrome de 

Kindler).  

 As surgimento nas mucosas orais variam de acordo com 

o tipo de Epidermólise Bolhos, sendo que na EB simples, na 

distrófica dominante e na adquirida, não acontecem as 

transformações dentárias Os locais da boca que mais  surgem 

lesões e tem maior freqüência são a língua, os lábios, a mucosa 

jugal e, com menos freqüência, o palato duro (CARRARO et al., 

1997). Na EB distrófica dominante, aparecem bolhas em 20% 

dos casos, com mílias (CARROL et al., 1983; LANIER et al., 

1990; MARCONDES, 1992; SHAFER etal., 1985) .A 

classificação baseia-se no nível de clivagem onde as bolhas se 

desenvolvem, bem como da combinação de aspectos clínicos, 

forma de herança, fatores genéticos e o tipo de proteínas 

envolvidas. 

Os portadores de EB estão mais propensos a 

desenvolver Sepse devido à perda de barreira do estrato 

córneo, e assim permitindo a entrada de microorganismos 

como bactérias. E desta forma o desenvolvimento de 

Carcinomas também pode ocorrer nestes pacientes em locais 

com lesões crônicas, podendo haver múltiplos sítios primários.  

O tratamento da epidermólise bolhosa geralmente é de 

suporte, a utilização de gazes esterilizadas, antibióticos, 

analgésicos e suporte nutricional adequado. Pacientes com 

subtipos de EB conhecidos e com risco de complicações extra 

cutâneas precisam de vigilância cuidadosa para a sua 

ocorrência e implementação de intervenção adequada de uma 

equipe multiprofissional como: médica, enfermagem, cirúrgica, 

odontológica, fisioterapia, nutricional ou psicológica) antes que 

os tecidos envolvidos fiquem gravemente danificados. Existe 
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novos ponto de vistas terapêuticas que incluem o uso de 

células-tronco.  

No entanto, estas novas estratégias ainda não estão 

disponíveis, por isso, medidas locais de prevenção, para 

diminuir as complicações clínicas, além da colaboração 

multiprofissional que são as únicas estratégias eficazes no 

controle da doença que se tem atualmente. Os curativos para 

esse tipo de doença são especiais e de alto custo e nem 

sempre a família possui condições financeira para comprá-los.   

Na pesquisa feita, encontrei que a hidrofibra pode ser usada 

neste tipo de ferida por existir maior absolvição que o alginato, 

mais ainda existem poucas de evidências científicas referentes 

ao tratamento das lesões cutâneas na EB congênita, 

resumindo-se que a maioria das referencias são 

fundamentadas em opiniões de especialistas. 

 A hidrofibra vem sendo indicada na maioria das opiniões 

para feridas que tenha alguma exsudação e mostrou-se que 

absorvente mais que o próprio alginato. Em nossa experiência, 

há uma melhora aparente no controle da dor, do sangramento 

e da hipotermia com o uso da hidrofibra, e que apresenta a 

vantagem por não haver necessidade de esta trocando 

diariamente o curativo, por diminuir a exsudação esse tipo de 

curativo pode manter-se na ferida por até duas semanas.  

A enfermagem necessita aprimorar suas práticas para 

assistir a esses pacientes. Para isso, é necessário o 

desenvolvimento de pesquisas que avaliem quais serão oas 

melhores coberturas e curativos para que assim possa da um 

melhor conforto ao paciente, criando as melhores estratérgias 

para a integralização dos cuidados. 

Assim sendo, entende - se que é necessário que a 

equipe multidisciplinar com atuação diretamente no uso de 
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coberturas antiaderentes que são essenciais para um bom 

resultado na melhora nas lesões. As coberturas não aderentes 

à base de substância polimérica possuem melhor capacidade 

de absorção do excesso de exsudato e promovem o 

desbridamento autolítico. 

Existem instituições sem fins lucrativos que, geralmente 

são fundadas por familiares de pacientes portadores da doença 

e que sabe o quanto outros familiares sofrem em busca de 

cuidados para seus parentes doentes e essas instituições estão 

presentes em todo o mundo, Nem sempre o profissional que 

atua nesta assistência levam em consideração as 

circunstâncias emocionais da pessoa com EB, o que pode 

agravar a condição de saúde do paciente quanto da sua família 

que também vivenciam todas as etapas desta doeça com o seu 

doente. No estado da Bahia os portadores de Epidermólise 

Bolhosa contam com a AFAPEB/BA (Associação dos 

Portadores de Epidermólise Bolhosa da Bahia), que possui o 

objetivo de orientar e oferecer sustentação aos pacientes já 

diagnosticado com Epidermólise Bolhosa.( BOEIRA, V. L S 

Yamakawa,2012). 

Após o terceiro consenso internacional de diagnóstico e 

classificação das epidermólise bolhosa hereditárias, houve a 

adição de uma quarta entidade ao grupo das EBs, a síndrome 

de kindler (SK), antes considerada uma poiquilodermia, 

fotossensível que seria possíveis efeitos causados pela luz 

solar. Existem mais de 23 subtipos de EB descritos, cuja 

classificação é baseada nas características fenotípicas, no tipo 

de herança e na avaliação microscópica do defeito específico 

do tecido (LANIER, 1990; WRIGHT, 1984). 

São reconhecidas várias formas de epidermólise 

bolhosa, que podem ser classificadas em: E.B simples 
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generalizada e localizada, E.B. distrófica e recessiva, E.B 

juncional ou letal e E.B. adquirida (SHAFER et al., 

1985).Atualmente, mais de 30 entidades nosológicas, 

fenotípica e geneticamente distintas, têm sido descritas. 

(BOEIRA et al, 2013). As bolhas são volumosas cavidades intra 

e subepidérmicas, contendo líquido no seu interior. 

Histologicamente, as bolhas caracterizam-se pelo 

desprendimento epidérmico completo ou de uma de suas 

camadas da pele. 

Foi criado um protocolo para o tratamento e 

acompanhamento para pacientes portadores de Epidermólise 

Bolhosa, como forma de fortalecer, organizar, integrar e 

normatizar os processos de trabalho dentro da assistência à 

saúde voltada para o portador de EB que se definiu este como 

uma forma de contribuir diretamente para o aperfeiçoamento da 

atenção à saúde para estes pacientes no âmbito do SUS. 

A epidermólise bolhosa afeta ambos os gêneros, 

homens e mulheres e podendo acontecer em qualquer das 

etnias e faixas etárias. O paciente acaba Isolado do convívio 

social quando a perceberem o receio das pessoas de se 

aproximarem da pessoa com a doença, e a pessoa que é 

portador de EB tem medo de sofrerem mais traumas e 

limitações são normais a esses pacientes.  

A dor também é um sintoma bem comum vivenciado por 

estes pacientes, seja qual for o subtipo de Epidermólise 

Bolhosa, independentimente da causa nesta patologia tenha a 

existência de vários fatores, sendo as lesões causadas na pele 

a fonte mais considerável da dor.  

O controle da dor associada a procedimentos dolorosos 

exige uma abordagem multidisciplinar e comunicação 

adequada entre toda a equipe que assegura os cuidados. 
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Existe uma estimativa de que cerca de mais 500 mil pessoas 

em todo o mundo tenham a doença.‟O Brasil tem um conjunto 

importante de iniciativas para apoiar as pessoas com doenças 

raras, mas essas políticas precisam se tornar 

realidade‟.(Especialista Natan Mansores, em entrevista para o 

documentário, dia 18/04/2016, Universidade de Brasília). “Os 

pacientes com doenças raras estão mais suscetíveis às 

deficiências do Sistema Público de Saúde, e a baixa incidência 

dessas doenças contribui para torná-los grupo vulnerável em 

saúde”. (REVISTA, Faculdade Christus, ano VII – n.11, 2009, 

p.91).  

No Brasil, segundo a associação DEBRA, são 802 

pessoas até o momento diagnosticadas com EB. 

 E o diagnótico é feito por biopsia de forma incisional 

sendo feita em bolhas que surgiram recente com até doze 

horas de surgimento ou é preciso se criada intencionalmente. 

e com a retirada de toda esta bolha com uma parte da pele sã, 

é preciso ser coletada duas amostra para a biopsia  para a 

imunoflurecencia direta junto com a microscopia eletrônica de 

transmissão para que se possa ter a identificação dos planos 

ultraestruturais acometidos e nesta coleta se faz a anãlise da 

mutação do DNA que que é o mais preciso. 

A DEBRA tem parceria com duas universidades do 

Brasil (UFRGS e UNIFESP) juntos com as DEBRAS da 

América latina tem um projeto para ajudar as pessoas com EB 

para que elas tenham o seu diagnóstico efetuado por meio de 

mapeamento do mapa genético. 

Os resultados obtidos neste estudo possibilitam afirmar 

que existe um vasto campo ainda por ser explorado pelos 

profissionais de saúde em especial a enfermagem, por ser esse 

profissional apto a cuidar desses pacientes por serem 
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especializados em tratamentos de feridas simples e complexas, 

e o quanto a EB abre grandes possibilidades e oportunidades 

para a atuação da equipe. 

Faz-se necessário que a equipe da enfermagem 

compreenda bem sobre essa afecção, de forma totalmente 

qualitativa e colocando em prática os cuidados, já que é preciso 

que seja iniciado o tratamento o quanto antes. 

Vale salientar que a atenção à Epidemólise Bolhosa 

deve ser feita do momento do nascimento, até o momento em 

que a pessoa consiga ter o autocuidado. Pois, a intervenção 

precoce, sem que ocorra atraso no diagnóstico médico ou 

negligência da equipe da saúde, poderá levar o paciente ter 

uma evolução surpreendente de melhora em seu quadro 

clínico. O que pode proporcionar ao mesmo uma melhor 

qualidade de vida, sem que haja para si muitos danos no 

contexto biopsicossocial em que está inserido. 

É também importante considerar que a saúde abrange o 

ser humano com um todo, ou seja, nos aspectos físicos, 

biológicos e sociais. Logo, esse paciente que teve sua 

intervenção iniciada desde sua base, enquanto ainda criança, 

poderá desfrutar de um convívio mais acalentador para com os 

seus pares. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este trabalho teve como objetivo revisar os aspectos 

mais relevantes sobre a Epidermólise bolhosa hereditária e dos 

seus três principais tipos: EB simples, EB juncional e EB 

distrófica; presentes na literatura, abordando as manifestações 

clínicas, alterações genéticas e moleculares, novas estratégias 
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terapêuticas e as perspectivas futuras da enfermagem para o 

tratamento destes pacientes. 

Concluímos este trabalho, dizendo que é de extrema 

importância que os profissionais da saúde, seja a enfermagem 

ou de outras áreas da saúde, que olhem com um olhar mais 

humanizado para esses pacientes portadores de Epidermólise, 

pois ao decorrer desta pesquisa vimos o quanto é doloroso todo 

esse processo de cuidados, e muitas vezes o paciente querer 

desistir de viver por não ter forças por sofrer tanta dor e até por 

serem isolados da sociedade que não conhecerem essa 

doença, e em meio a todo esse processo que a enfermagem 

tem um papel importante em todos os períodos do tratamento, 

pois, o enfermeiro é o profissional que está mais próximo do 

Paciente/cliente e deve ter um olhar apurado para identificar 

qualquer risco ou complicação. 
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RESUMO: A consulta de enfermagem ao paciente com 
indicação ao transplante de córnea é uma ferramenta 
tecnológica que contribui para o resultado final do processo de 
transplantação e seu prognóstico. Objetivou-se analisar 
criticamente os aspectos contextuais que influenciam a 
realização da consulta de enfermagem no pré e pós operatório 
em pessoas com indicação ao transplante de córnea. O material 
foi analisado à luz do modelo da Análise de Contexto (Hinds, 
1992), que indica quatro camadas contextuais (imediata, 
específica, geral e metacontextual). Emergiram quatro 
categorias: as peculiaridades da consulta de enfermagem e o 
transplante de córnea (contexto imediato); a assistência de 
enfermagem às pessoas em pré e pós operatório: transplante 
de córnea (contexto específico); Crenças, valores e 
repercussões psicossociais diante do transplante de córnea 
(contexto geral); Aspectos legal e social do transplante de 
córnea e o papel da enfermagem (metacontexto). O significado 
do fenômeno consulta de enfermagem e  dos elementos que o 
influenciavam foi melhor compreendido, possibilitando um 
reflexão crítica sobre a necessidade e importância da consulta 
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de enfermagem durante todo o processo do transplante de 
córnea. A consulta de enfermagem é ferramenta importante 
para a investigação e implementação de cuidados que 
garantam ao paciente as condições ideais para a realização do 
transplante e manutenção do enxerto. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Enfermagem. 
Transplante de Córnea. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O transplante de córnea é um dos procedimentos 

cirúrgicos mais importantes na oftalmologia pelo que representa 

na recuperação visual de um indivíduo na sociedade e pelos 

avanços nos últimos dez anos (CHAN et al., 2018).  

As alterações oculares, quando não detectadas 

precocemente, trazem geralmente, graves consequências para 

a sociedade, pois além de elevarem o custo de programas de 

reabilitação para pessoas com deficiência visual, ainda 

diminuem a produtividade da força de trabalho, com 

consequente limitação na independência e capacidade do 

indivíduo, influenciando na sua qualidade de vida (KIM et al., 

2017).  

Neste contexto multiprofissional, a enfermagem 

desempenha papel fundamental, conforme instituído pelo 

Conselho Federal de Enfermagem, por meio da Resolução nº 

292/2004 que normatiza a atuação do Enfermeiro na Captação 

e Transplante de Órgãos e Tecidos com o objetivo de 

implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) em todo o  processo de doação e transplantação,  além 

de  fazer cumprir o termo de doação, realizar a enucleação dos 

globos oculares, desde que habilitado pela Associação 
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Panamericana de Banco de Olhos (APABO), acompanhar, 

supervisionar e garantir a qualidade do processo e atuar como 

vigilante do mesmo (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2004). 

A consulta de enfermagem é ferramenta importante para 

a investigação e implementação de cuidados que garantam ao 

paciente as condições ideais para realização do transplante e 

manutenção do enxerto no pós-operatório imediato e mediato. 

A atuação da enfermagem deve perpassar todos os tempos 

cirúrgicos, desde a indicação do paciente para a realização do 

transplante até a sua alta. Por meio da consulta de enfermagem 

podem ser identificados os fatores de riscos, comorbidades 

existentes, adesão terapêutica, uso adequado dos 

medicamentos, realização do exame físico oftalmológico, 

controle dos fatores de risco modificáveis e, 

consequentemente, garantir a melhora na qualidade e 

transparência do enxerto por um tempo mais prolongado 

(CRUZ et al., 2017).  

Todo paciente submetido a este tipo de cirurgia deve ter 

uma informação completa sobre o tipo de transplante ao qual 

será submetido, os cuidados pré e  pós-operatórios e sinais e 

sintomas de rejeição, visto que o diagnóstico precoce pode 

alterar o resultado final do transplante, evitando que o paciente 

tenha novamente uma limitação visual com suas 

consequências sociais e alteração da qualidade de vida 

(PAGLIUCA, 1993; CRUZ et al., 2017).   

Portanto, a consulta de enfermagem às pessoas com 

indicação ao transplante de córnea acaba sofrendo influência 

de uma gama de fatores contextuais, tornando-se pertinente 

compreender a dinâmica dessa influência, bem como da inter-

relação desses fatores. 
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Ao considerar que a consulta de enfermagem envolve 

tecnologias leves, como a competência, a sensibilidade, o 

planejamento e as habilidades relacionais direcionados às 

necessidades do usuário, dos familiares e da coletividade, o 

presente estudo se justifica pela possibilidade de gerar 

conhecimento que possa contribuir para a formação de 

profissionais no campo da assistência de enfermagem às 

pessoas com indicação ao transplante de córnea, bem como na 

reformulação de conceitos com potencial para subsidiar as 

políticas públicas que garantam direitos de saúde e cidadania a 

estes indivíduos, visto que trata-se de um novo cenário da 

prática de enfermagem e requer que o enfermeiro adquira 

competências técnicas e humanas resultando em uma  práxis 

transformadora (PRADO et al., 2014). 

Desse modo, tem-se como objetivo do estudo analisar 

criticamente os aspectos contextuais que influenciam a 

realização da consulta de enfermagem às pessoas com 

indicação ao transplante de córnea no pré e pós-operatório. As 

perguntas que norteadoras do presente estudo foram: quais os 

elementos contextuais do fenômeno "consulta de enfermagem 

às pessoas com indicação ao transplante de córnea"? E como 

esses elementos influenciam tal fenômeno? 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizou-se o referencial teórico de Hinds, Chaves e 

Cypress (1992), que dividem os níveis contextuais em quatro 

camadas interativas distintas entre si: o contexto imediato, o 

contexto específico, o contexto geral e o metacontexto. Vale 

ressaltar que entendemos os contextos como interligáveis e 
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interrelacionáveis, no entanto, para melhor compreensão 

didática, optamos por apresentá-los, neste artigo, seguindo a 

divisão proposta pelo referencial teórico. 

O contexto imediato, como o próprio nome referenda, 

tem como característica principal a imediação, seu foco está no 

presente e é representado pelo fenômeno em si. O contexto 

específico é caracterizado pelo conhecimento individualizado e 

único que engloba o passado imediato e os aspectos relevantes 

da presente situação, em outras palavras, engloba os 

elementos que estão presentes no ambiente e influenciam o 

fenômeno. Os quadros de referência de vida do sujeito, 

desenvolvidos a partir de suas interpretações derivadas das 

interações passadas e atuais, constituem o contexto geral - 

nesta camada, crenças pessoais e valores culturais influenciam 

o fenômeno em questão. Finalmente, o metacontexto, reflete e 

incorpora o passado e o presente, além de destacar condições 

e aprendizados para o futuro (HINDS; CHAVES; CYPRESS, 

1992). 

Seguido a perspectiva contextual proposta pelo 

referencial teórico adotado, categorizamos os resultados em 

quatro subtemas, a saber: 1) As peculiaridades da consulta de 

enfermagem e o transplante de córnea (contexto imediato); 2) 

A assistência de enfermagem às pessoas em pré e pós 

operatório: transplante de córnea (contexto específico); 3) 

Crenças, valores e repercussões psicossociais diante do 

transplante de córnea (contexto geral); 4) Aspectos legal e 

social do transplante de córnea e o papel da enfermagem 

(metacontexto). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As peculiaridades da consulta de enfermagem e o 

transplante de córnea 

 

O transplante de córnea se destaca pelo que representa 

na recuperação da visão de um indivíduo, visto que as doenças 

da córnea correspondem à segunda causa de cegueira 

reversível no mundo e provocam uma importante perda 

econômica e social. O transplante de córnea, ou ceratoplastia, 

pode ter finalidades diagnósticas, terapêuticas ou tectônicas. 

(PRADO et al., 2014). 

O transplante da córnea é um procedimento cirúrgico 

sujeito à risco de insucesso, decorrente de diversos fatores 

como a perda de nitidez, perda de qualidade de refração, 

incapacidade de epitelização que pode levar a ulceração e a 

perda de tecido do estroma e a degradação do tecido que pode 

gerar uma inflamação grave. Estes eventos resultam tanto dos 

efeitos adversos da doença subjacente como da rejeição 

imunológica (PINEDA, 2015). 

Estudos mostram que a sobrevida da ceratoplastia 

depende de vários fatores, muitos não totalmente 

compreendidos. No entanto, sabe-se que a causa mais comum 

de rejeição e que afeta a sobrevida do transplante é a falha 

endotelial associada à rejeição imunitária (RAJ; MITTAL; 

BAHADUR, 2018). 

Esta multifatoriedade representa um risco substancial 

para a falência do tecido corneano e consequente influência nas 

taxas de sobrevida do enxerto, especialmente se não forem 

identificados e tratados em tempo hábil (CRUZ et al, 2018). 

16 



A CONSULTA DE ENFERMAGEM ÀS PESSOAS COM INDICAÇÃO AO 

TRANSPLANTE DE CÓRNEA 

40 
 

A consulta de enfermagem configura-se como uma 

importante ferramenta desenvolvida pelos enfermeiros quanto 

à produção do cuidado em saúde, pois por meio dessa atividade 

profissional é possível, utilizando métodos científicos, identificar 

situações de saúde/doença e potencialidades dos usuários, 

bem como traçar intervenções de promoção, prevenção e cura 

de agravos à saúde (NOGUEIRA; SILVA; SANTOS, 2018).                                                                                                                                                                    

Em se tratando das pessoas com indicação ao 

transplante de córnea, o cuidado em saúde exige valorização 

das condições intervenientes que permeiam o contexto 

existencial desses indivíduos e suas famílias, cuja vivência é 

marcada pelos eventos antecedentes e pelos atributos e 

eventos consequentes ao agravo à saúde. 

Nessa perspectiva, a consulta de enfermagem é uma 

importante ferramenta de cuidado com estes indivíduos. 

Entretanto, no cotidiano das práticas, percebe-se que os 

enfermeiros enfrentam desafios e dificuldades para 

implementar uma consulta de enfermagem no pré e pós- 

operatório de transplante de córnea. Muitas vezes essas 

dificuldades possuem causas variadas: ausência de 

capacitação profissional; déficit de recursos materiais; 

desconhecimento de tecnologias específicas que possam 

nortear o processo de trabalho da enfermagem, tempo de 

internação; e, até mesmo, dificuldade de combater o paradigma 

biomédico ainda dominante nos serviços de saúde (CRUZ et 

al., 2017; NOGUEIRA; SILVA; SANTOS, 2018). 

Comumente os pacientes se deparam com o 

desconhecido, o que gera sentimentos e expectativas que 

merecem atenção;  medo, ansiedade quanto ao tempo de 

espera, sentimentos que percorrem desde o período pré-

operatório ao pós-operatório e por fim a  sobrevida do enxerto. 
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O conhecimento sobre: tipo de doença corneana, o 

tratamento realizado, prognóstico e sua satisfação com o 

resultado final devem ser aspectos considerados na consulta de 

enfermagem, cujo deparamos com indivíduos que 

desconhecem o tipo de doença corneana que possui, o 

procedimento cirúrgico o qual será submetido e os cuidados 

necessários nos período pré e pós-operatório. 

O comprometimento da saúde ocular mediante o 

diagnóstico de uma doença e a indicação e efetivação do 

transplante de córnea alicerçam representações únicas e 

relevantes no que diz respeito á importância dos olhos 

saudáveis e também como primordial para a manutenção da 

vida e do bem estar. Os indivíduos redescobrem o olho como 

parte essencial do corpo humano, órgãos do sentido até então 

despercebido pela ausência de cuidados (PAGLIUCA, 1993).  

Os pacientes precisam de uma melhor informação prévia 

ao tratamento cirúrgico por parte da equipe de saúde. A 

comunicação  entre equipe de saúde-paciente deve ser 

melhorada, e o sistema de atendimento ambulatorial deve ser 

mudado visando uma melhoria na qualidade de atendimento do 

paciente. 

A atuação do enfermeiro nesta área é recente no 

contexto nacional, com forte tendência de ampliação e impacto 

social expressivo. Nos Estados Unidos da América a 

enfermagem oftalmológica constitui um dos eixos da Prática 

Avançada em Enfermagem com a atuação da American Society 

of Ophthalmic Registered Nurses (ASORN, 2019).  

A consulta de enfermagem tanto para os pacientes que 

estão aguardando o procedimento quanto para os em pós- 

operatório deve considerar as particularidades de tais 

indivíduos e suas necessidades enquanto indivíduo único que 
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expressa sentimentos e expectativas distintas: o desconhecido, 

o medo, a ansiedade, a espera, as expectativas, o cuidar de si.  

Reconhecer estes indivíduos em sua totalidade, de modo 

a combater o modelo biomédico ainda presente nos serviços de 

saúde é papel da enfermagem. Assim, entende-se que o 

cenário imediato da consulta de enfermagem ás pessoas com 

indicação ao transplante de córnea está permeado por 

peculiaridades e especificidades, fato que gera a necessidade 

dos enfermeiros implementarem ações diferenciadas  que 

promovam aproximação deste público com os cuidados de 

enfermagem. 

 

A assistência de enfermagem às pessoas em pré e pós 

operatório: transplante de córnea 

 

Vários são os elementos contextuais que podem estar 

presentes no ambiente e influenciarem  o fenômeno consulta de 

enfermagem no pré o pós-operatório do transplante de córnea. 

A reduzida produção científica sobre o assunto, 

específica para enfermagem, é um deles. Observa-se que a 

produção concentra-se em textos médicos para as patologias 

oftálmicas e transplante de córnea, pouco se produz quanto à 

participação da enfermagem na área oftalmológica como um 

todo. 

No atual contexto da formação do enfermeiro em nível de 

graduação, dado o seu caráter generalista, a temática dos 

transplantes de órgãos e tecidos perpassa os currículos de 

modo transversal, sem a intencionalidade de gerar a construção 

de competências (PRADO et al, 2014). 

O tempo de internação após o procedimento cirúrgico é 

relativamente curto, o que dificulta ainda mais a atuação da 
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enfermagem durante todo o período de pós operatório 

(imediato, mediato e tardio), e na utilização de recursos que 

permita à enfermagem, identificar os principais problemas 

oftalmológicos do paciente nos quais pode intervir com ações 

preventivas e curativas. Estes indivíduos necessitam, portanto, 

de acompanhamento da equipe de saúde, para isso, é 

necessário um trabalho multiprofissional entre equipes da 

atenção primária e terciária, ou seja, um serviço de referência e 

contra referência que dê suporte a continuidade da assistência 

e desta forma contribua para um melhor prognóstico através 

dos cuidados prestados. 

A enfermagem pode desempenhar papel fundamental na 

prevenção de possíveis complicações pós-transplante, com 

atuação em exames de triagem (consulta) ela detecta 

alterações oculares e exerce sua função de educadora em 

saúde. Trabalha com a família, o paciente, orientando-os 

quanto aos cuidados com os olhos, uma vez que, a maioria dos 

pacientes desconhece o que é o transplante de córnea, qual é 

a importância do uso correto das medicações no pós-operatório 

e os sinais e sintomas de rejeição. Reflexo da carência de 

educação em saúde, prejudicando a adequada recuperação 

dos mesmo. 

O uso de tecnologias e métodos de prevenção e 

diagnóstico precoce de distúrbios oftalmológicos após 

indicação ao transplante de córnea e durante todo o período 

pós-operatório é uma forte ferramenta que a enfermagem 

poderá utilizar para seus cuidados (CRUZ et al., 2017; 

NOGUEIRA; SILVA; SANTOS, 2018). 

A implementação da consulta de enfermagem ao 

paciente com indicação ao transplante de córnea fornecerá 

atendimento permanente e sistematizado de prevenção e 
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tratamento oftalmológico; de forma a desenvolver e aplicar 

técnicas simples de prevenção e tratamento; ampliar os 

conhecimentos específicos da equipe de enfermagem e 

fornecer campo de treinamento profissional (CRUZ et al., 2017; 

CRUZ et al., 2018; NOGUEIRA; SILVA; SANTOS, 2018). 

Nesse contexto, a consulta de enfermagem deve 

contemplar uma entrevista com o paciente para identificação de 

dados subjetivos de comprometimentoà saúde ocular; informar 

principais sinais e sintomas de alterações oculares, realização 

de exame clínico das estruturas oftálmicas: área superciliar e 

ciliar, vias lacrimais, pálpebras, músculos orbiculares, 

conjuntiva, acuidade visual (utilização de escalas optométricas, 

optóticos, escala de Sneller ou de figuras); orientação 

satisfatória sobre à dosagem e técnica de instalação de colírios, 

avaliação da qualidade visual final, orientação quanto ao uso de 

lentes de contatos quando forem necessárias, e mostrar a 

importância do encaminhamento ao especialista quando 

apresentar algum sinal de alteração ocular. Cuidados que 

resultem em benefícios aos pacientes submetidos ao 

transplante de córnea (MAIER et al., 2015; SMELTZER; BARE, 

2019). 

Portanto, o cenário da consulta de enfermagem à pessoa 

com indicação ao transplante de córnea revela uma situação na 

qual o enfermeiro deve investir no desenvolvimento de 

habilidades e competências para que consiga fornecer um 

cuidado integralizado, cuidado este, que se encontra 

prejudicado pela inexistência de instrumentos e/ou protocolos 

que possam nortear essa ação, pelo déficit de incentivo a 

qualificação profissional, pelas rotinas dos serviços de saúde, 

pela fragilidade do serviço de referência e contra referência. 
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Desta maneira, emerge a segunda camada contextual – o 

contexto específico. 

A  atuação  de  enfermagem  deve  perpassar  todos  os  

tempos  cirúrgicos,  desde  a  indicação  do paciente para a 

realização do transplante até a sua alta. Por meio da consulta 

de enfermagem podem ser identificados  os  fatores  de  riscos,  

comorbidades  existentes,  adesão  terapêutica,  uso  adequado  

dos medicamentos,  realização  do  exame  físico  oftalmológico,  

controle  dos  fatores  de  risco  modificáveis  e, 

consequentemente,  garantir  a  melhora  na  qualidade  e  

transparência  do  enxerto  por  um  tempo  mais prolongado. A 

consulta de enfermagem é ferramenta importante para a 

investigação e implementação de cuidados que garantam ao 

paciente as condições ideais para a realização do transplante e 

manutenção do enxerto (CRUZ et al., 2017). 

 

Crenças, valores e repercussões psicossociais diante do 

transplante de córnea 

 

A indicação ao transplante de córnea acrescida da 

possibilidade de perda da visão pode provocar sentimentos 

negativos expressos por meio de representações latentes, 

coabitadas por situações traumáticas e frustradoras, o que pode 

ocasionar isolamento social e perda de disposição para a vida, 

que anteriormente funcionava de maneira adequada. Por outro 

lado, devido à necessidade de a pessoa com indicação ao 

transplante e a família repensarem valores e formas de se 

relacionar, podem surgir sentimentos de apoio e de ajuda 

mútua, diante da situação vivenciada (SOUZA et al., 2013). 

É no contexto de todos estes sentimentos carregados 

com estigmas, representação de limitações da vida, 
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expectativas com a fila de espera, medo de um prognóstico 

negativo decorrente de complicações pós cirúrgicas como a 

rejeição ou não recuperação total da visão, que o cuidado com 

a saúde dos olhos é descoberto pelos sujeitos após a 

perspectiva da perda da visão. 

Tais sentimentos, valores e crenças podem ser 

evidenciados durante a consulta de enfermagem. Há 

necessidade de cogitar-se sobre o compromisso do enfermeiro 

com estes indivíduos e sua família, que muitas vezes 

encontram-se fragilizados, necessitando de um olhar mais 

atento (PAGLIUCA, 1993). 

Nessa perspectiva, entende-se que existe fatores 

subjetivos que interferem na consulta de enfermagem para 

pessoas em pré e pós-operatório de transplante de córnea, os 

quais são provenientes das interpretações geradas por meio de 

interações passadas e atuais. Portanto, essa situação está 

imbricada com o panorama mais geral do fenômeno estudado. 

 

Aspectos legal e social do transplante de córnea e o papel 

da enfermagem  

 

O Brasil possui um dos maiores programas públicos de 

transplantes de órgãos e tecidos do mundo, tem um programa 

bem consolidado e conta com o Sistema Nacional de 

Transplantes (SNT) que está presente em 24 estados, por meio 

das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO), mas que deve ser zelado para que o crescimento 

dos últimos anos seja sustentado.  A regulamentação do 

programa é justa, mas depende da atuação de vários 

profissionais em sequência, desde a identificação dos 
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potenciais doadores até a efetivação dos transplantes e seu 

acompanhamento ambulatorial (BRASIL, 2019). 

A Resolução nº 292/2004 do COREN, discute sobre a  

atuação do enfermeiro na captação e transplante de órgãos e 

tecidos; o enfermeiro deve também prestar assistência aos 

receptores das córneas, aplicando a sistematização da 

Assistência de Enfermagem nos períodos pré e pós transplante. 

Portanto, o papel do enfermeiro dentro destas instituições é de 

fundamental importância, haja vista que ele participa de todo 

processo de doação das córneas, desde a entrevista familiar, 

conservação do tecido captado, aos cuidados com o paciente 

transplantado. 

Inicialmente os enfermeiros necessitam conhecer a 

legislação de transplante e doação de órgãos, no que tange ao 

transplante de córnea especificamente, para portanto, 

respaldar suas competências, uma vez que os currículos de 

graduação não dispõem de disciplina que aborde o aspecto 

“doação e transplante de órgãos e tecidos”, de forma a limitar o 

contato destes com a temática em questão. 

A Resolução da Diretoria Colegiada, ANVISA, nº 67 de 

30 de setembro de 2008, regulamenta as contraindicações na 

utilização de córneas doadas e os exames sorológicos 

necessários para a liberação dos tecidos para transplantes. 

Trata-se de uma competência complexa, que demanda ao 

enfermeiro buscar conhecimentos científicos sobre a patologia 

de base, sobre as ferramentas, tecnologias e os processos de 

cuidar relacionados à captação e transplantes. Entretanto não 

há política de continuidade do cuidado para pacientes que 

realizaram o transplante de córnea, nem mesmo instrumentos 

ou protocolos que orientem o cuidado com estes indivíduos. 
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Tais entraves podem ser consequentes do modelo 

biomédico que não responde às demandas de saúde e 

descontextualiza sócio culturalmente o ser humano, 

fragmentando-o como se o mesmo fosse partes separadas, não 

valoriza as multidimensões dos sujeitos, tampouco sua 

autenticidade; da influência do positivismo e da estrutura 

curricular dos cursos acadêmicos. Nesse sentido, as ações de 

enfermagem ainda apresentam interfaces mecanicistas e 

reducionistas em detrimento da integralidade da assistência e 

da consideração do processo saúde-doença determinado 

socialmente numa sociedade com crenças, valores e culturas 

distintos (CAMELO; ANGERAMI, 2013). 

Acredita-se que seja necessário efetuar mudanças na 

formação dos profissionais, buscando maior valorização da 

saúde ocular nos currículos, formação profissional reflexiva e 

com ênfase na integralidade das ações. Além disso, torna-se 

pertinente uma reformulação nas políticas públicas voltadas 

para a assistência às pessoas que realizam o transplante de 

córnea, bem como mudanças atitudinais por parte da 

sociedade, na busca pela redução do preconceito e da exclusão 

social as pessoas com deficiência visual. Nesse sentido, 

acredita-se contemplar o metacontexto do fenômeno estudado, 

o qual acaba refletindo os outros níveis de relações contextuais 

durante a consulta de enfermagem ao indivíduo em pré e pós-

operatório de transplante de córnea. 

Destarte, o transplante de córnea, um dos procedimentos 

cirúrgicos de maior importância na oftalmologia moderna, é 

merecedor de grande atenção da enfermagem que pode 

contribuir para o resultado satisfatório da cirurgia por meio de 

ações educativas e orientações no que se refere a todo o 

mecanismo que envolve o período perioperatório do 
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transplante, uma vez que o manejo desses pacientes mediante 

a assistência de enefermagem é primordial para o sucesso do 

procedimento. 

Reconhece-se que a enfermagem não deve aguardar de 

modo passivo que lhe sejam prescritas as ações que devem se 

incumbir, mas, lançar-se na compreensão e desenvolvimento 

das competências requeridas a cada nova demanda social, a 

partir do conhecimento adquirido, dos saberes e práticas que 

lhes são próprias.  

Enquanto sujeito histórico e social, o enfermeiro, deve 

ser capaz de problematizar a realidade, conjeturar sobre o 

cuidado que oferta à população para apoderar-se da realidade 

de trabalho e desenvolver intervenções comprometidas com as 

necessidades dos seres humanos. Defende-se, finalmente, que 

a educação é o caminho para a evolução da enfermagem em 

quaisquer áreas, incluindo a área de doação e transplantes de 

córneas. 

Concluímos ainda que a problemática da consulta de 

enfermagem aos pacientes em pré o pós operatório de 

transplante de córnea perpassa pela problemática individual do 

profissional  e é influenciada por situações decorrentes de 

dificuldades estruturais, curriculares e laborais. 
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RESUMO: Na área da saúde, o empreendedorismo tem se 
destacado em função da necessidade de gerar novos postos de 
trabalho e principalmente na enfermagem e é um tema muito 
discutido recentemente. Este estudo tem como objetivo  
analisar as produções científicas sobre o perfil empreendedor 
dos enfermeiros. Trata-se de revisão integrativa, realizada em 
outubro de 2019, nas bases de dados eletônica SCOPUS, 
LILACS e BDENF no período de 2014 a 2019 através da 
combinação dos descritores: “Empreendedorismo”, 
“Enfermagem” e “Intrempreendedorismo”. Foi constatada a 
escassez de estudos sobre o tema, então tivemos como 
amostra 9 artigos, os quais abordaram sobre o desenvolvimento 
do enfermeiro empreendedor e aspectos que motivam o 
empreendedorismo nos indivíduos. O empreendedorismo foi 
pouco abordado e incentivado na formação inicial do enfermeiro 
e há a necessidade de desenvolver melhor a prática na vida 
profissional. Conclui-se que o Empreendedorismo na área da 
Enfermagem existe e apresenta singularidades. 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Enfermagem. Inovação. 
 
 
 



A ENFERMAGEM E O EMPREENDEDORISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

53 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, podemos ver as transformações 

econômicas, inovações tecnológicas e a globalização. Nessa 

nova fase, as mudanças acabam por causar impactos no 

mercado de trabalho, resultando em aumento da taxa de 

desemprego, redução de salários e mercados cada vez mais 

competitivos. Diferente dos objetivos profissionais dos 

trabalhadores do mundo industrial, onde a busca era por 

estabilidade no mercado de trabalho com a busca incessante 

de qualificação e estabilidade em órgão público, o novo modelo 

econômico emerge de profissionais com propósitos diferentes, 

destacando nesse cenário o empreendedorismo como forma de 

se chegar à satisfação no trabalho e alcançar autonomia 

profissional. Empreendedorismo é definido como a criação ou 

aperfeiçoamento de algo, algo inovador, com a finalidade de 

gerar benefícios aos indivíduos de maneira isolada e coletiva 

(ANDRADE; BEN; SANNA, 2015; RICHTER et al., 2019).  

A gestão em saúde é vista, normalmente, com o enfoque 

para área hospitalar, para o enfermeiro gerir uma equipe ou um 

setor, por isso, empreender se torna um desafio ao profissional 

que é ensinado e moldado para o ambiente hospital. Na área 

da saúde, o empreendedorismo tem se destacado em função 

da necessidade de gerar novas oportunidades de trabalho 

independentes e com inovação em conceitos já vistos ou novos 

conceitos (ASURAKKODY, 2018).  

O número crescente de cursos de enfermagem no Brasil, 

com destaque nas instituições privadas, gera por ano elevado 

contingente de ingressantes no mercado de trabalho 

semestralmente, o que evidencia a necessidade de alternativas 

de atuação de maneira autônoma. Neste sentido, o enfermeiro 

que empreende possui a capacidade de cuidar holisticamente, 
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independentemente das condições sociais, políticas ou 

econômicas a ele impostas (ASURAKKODY, 2018; BACKES et 

al., 2015).  

Conforme o parecer ministerial de outubro de 1946, o 

enfermeiro é um profissional liberal que tem liberdade para 

exercício autônomo da profissão, podendo colocar em prática 

as intervenções próprias inerentes ao seu cargo e realizar por 

meio de planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços e da assistência de enfermagem 

oferecida aos pacientes, independentemente do local de 

atuação (ANDRADE; BEN; SANNA, 2015).  

O perfil empreendedor deve ser desenvolvido desde a 

formação acadêmica pelos enfermeiros, para atuar em seus 

diferentes espaços do campo da enfermagem, visto que possui 

habilidades e competências independentes de quaisquer 

profissional da saúde, o que cria novas oportunidades de 

atuação da área da enfermagem em suas mais variadas áreas 

de especialidades. Em contrapartida, gera empregos, 

assistência qualificada e de qualidade aos clientes que 

necessitam dos serviços de enfermagem seja ele domicilias ou 

em um consultório. cado como uma competência necessária a 

ser estimulada e desenvolvida no processo de formação do 

enfermeiro, com finalidade de agregar valor à comunidade e 

ambiente de trabalho (BACKES et al., 2015; RICHTER et al., 

2019).  

O estímulo ao empreendedorismo autônomo do 

enfermeiro é de grande relevância por possibilitar a conquista 

de novos campos de atuação voltados ao cuidado do paciente, 

por agregar valor à profissão frente à sociedade, 

desmistificando mitos, além de impulsionar o crescimento 

econômico do país, uma vez que a cri empresas formadas 

geram rendas e consequentemente mais empregos a uma 
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parcela da população. O estudo justifica se pela necessidade 

de promover a enfermagem como profissão empreendedora e 

capaz de conduzir sua prática com autonomia e inovação. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar as 

produções científicas acerca do perfil do enfermeiro 

empreendedor.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método 

que tem por finalidade reunir e sintetizar resultados de pesquisa 

sobre um determinado tema ou questão, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento investigado. Pode ser 

aplicado em diversos temas e/ou desenhos de estudos, 

contribuindo para a prática da Enfermagem com base em 

evidências científicas. 

Para a elaboração deste estudo, foram seguidas as 

seguintes etapas: formulação do problema e questão de 

pesquisa juntamente com a elaboração do protocolo de 

revisão; aprovação do protocolo; coleta de dados; Análise e 

interpretação de dados; organização de dados em categorias; e 

apresentação de resultados e conclusões. 

Para identificar as publicações que compuseram a 

revisão deste estudo, realizou se uma busca online utilizando 

os seguintes descritores e palavras-chave: empreendedorismo, 

empreendedores, empreendedorismo, 

intraempreendedorismo, enfermeiro e enfermagem a partir do 

Mesh Terms, mediante uma investigação minuciosa nas 

seguintes bases de dados indexadas no portal da CAPES: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), SciVerse Scopus (SCOPUS) e Enfermagem (BDENF 

- Bases de Dados de Enfermagem).  
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Ainda utilizou se os operadores booleano AND e OR para 

as combinações. Para tanto, foi realizado combinações a partir 

dos descritores selecionados nas bases de dados como 

demonstrado no quadro 1:  

 

Quadro 1 – Apresentação das estratégias de busca.  

FONTE ESTRATÉGIA 

LILACS (tw: (empreendedorismo)) OR (tw: 

(empreendedores)) OR (tw: (empreendedor)) 

AND (tw: (enfermagem)) 

BDENF (tw: (empreendedorismo)) OR (tw: 

(empreendedores)) OR (tw: (empreendedor)) 

AND (tw: (enfermagem)) 

SCOPUS Empreendedorismo OU empresários OU 

empreendedor OU Intraempreendedor E 

enfermeiro OU enfermagem  
Fonte: Pesquisa direta, 2019.  

 

O período de coleta de dados nas bases de dados 

indexadas na CAPES, aconteceu no mês de outubro do ano de 

2019. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão para 

elegibilidade: a presença dos descritores citados em seu título, 

resumo, palavras-chave ou corpo do texto; estudos originais; 

artigos científicos publicados no período de 2014 a 2019; 

artigos científicos disponíveis em quaisquer idiomas.  

Os critérios de exclusão foram publicações que não 

respondiam à questão do estudo; estudos reflexivos, teses, 

dissertações, editorais, possuir resumos incompletos ou não 

disponíveis; e estudos em ambientes hospitalares ou que não 

abordasse o empreendedorismo. Os artigos replicados nas 

bases de dados foram considerados apenas uma vez. Com 

base nos princípios e procedimentos de revisão integrativa, 
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durante a pesquisa nas bases de dados, foi encontrado uma 

amostra de 76 artigos. Inicialmente foram lidos os títulos e os 

resumos, sendo selecionados 18 artigos que estavam em 

conformidade com o objetivo do estudo. Então, corroboraram 

para o estudo nove artigos após a leitura na íntegra e análise 

conforme os critérios de elegibilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O universo foi composto por 9.884 artigos. Utilizando-se 

as combinações descritas anteriormente no idioma inglês e 

critérios de inclusão, identificou-se um total de 76 artigos. Após 

a leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 34 artigos. 

Realizou-se a leitura das produções na íntegra e 25 artigos não 

se enquadraram aos critérios de inclusão estabelecidos. Assim 

elegeu-se nove artigos para avaliação de conteúdo, 

encontrando se nove artigos com boa qualidade de método, os 

quais são representados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Artigos selecionados de acordo com título, ano de 

publicação, periódico e objetivo, no período de 2014 a 2019. 

TÍTULO  ANO PERIÓDICO OBJETIVO 

 Ser empreendedor 

em enfermagem: 

desafios para os 

enfermeiros em 

posição estratégica 

de liderança 

2019 

ACTA 

Paulista de 

Enfermagem  

Identificar desafios ao 

desenvolvimento de 

comportamentos 

empreendedores, na 

perspectiva dos 

enfermeiros em 

posição estratégica de 

liderança.  
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Perfil 

empreendedor do 

enfermeiro: 

contribuição da 

formação 

acadêmica / Nurse 

entrepreneur 

profile: contribution 

of academic 

training 

2019 
Rev. enferm. 

UFPE on line  

Conhecer as 

contribuições da 

formação do 

enfermeiro como 

subsídio para o 

desenvolvimento de 

uma atitude 

empreendedora na 

perspectiva de 

enfermeiros 

empresários. 

Comportamento 

Inovador no 

Contexto de 

Enfermagem: Uma 

Análise de 

Conceito 

2018 

 Pesquisa 

asiática de 

enfermagem 

Compreender o 

conceito de 

comportamento 

inovador e suas 

implicações teóricas e 

práticas para a 

enfermagem . 

O modelo de 

credibilidade 

empresarial em 

estudantes de 

enfermagem e 

fisioterapia 

2018 
Enfermeria 

Global 

Analisar fatores sociais 

e demográficos, a fim 

de descobrir aqueles 

que geram maior 

influência no 

comportamento 

empreendedor de 

estudantes de 

fisioterapia e 

enfermagem . 

Empreendedorismo 

na Enfermagem: 

panorama das 

empresas no 

Estado de São 

Paulo 

2018 
Rev. bras. 

enferm  

Caracterizar o 

empreendedorismo 

empresarial entre os 

enfermeiros . 



A ENFERMAGEM E O EMPREENDEDORISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

59 
 

Perfil 

empreendedor de 

docentes do curso 

de enfermagem de 

uma universidade 

pública / 

Enterprising profile 

of teachers of the 

nursing course at a 

public university 

2018 
Rev. enferm. 

UERJ  

Analisar a tendência 

dos professores do 

curso de enfermagem 

de uma universidade 

pública estadual a 

serem 

empreendedores. 

Perfil 

empreendedor 

entre residentes de 

enfermagem / The 

entrepreneur 

profile of nursing 

residents 

2018 
Rev. baiana 

enferm 

Identificar o perfil 

empreendedor de 

residentes de 

enfermagem de uma 

universidade pública. 

O 

empreendedorismo 

como uma 

ferramenta para 

atuação do 

enfermeiro / 

Entrepreneurship 

as a tool for the 

nurse´s work 

2017 
Rev. enferm. 

UFPE on line  

Identificar os aspectos 

que indicam que o 

enfermeiro é 

empreendedor e 

analisar as 

tendênciasempreende

doras dos enfermeiros. 

Empreendedorismo 

empresarial entre 

enfermeiros 

2015 
Revista 

Enfermagem 

Identificar e 

caracterizar as 

empresas de 

enfermagem dirigidas 

por enfermeiros 

empresários, 

registradas na Junta 

Comercial do Estado 
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de São Paulo até 

2011. 

Fonte: Pesquisa direta, 2019.  

 

Este estudo possibilitou identificar a produção de 

conhecimento constante da literatura em periódicos nacionais e 

internacionais sobre o empreendedorismo de negócios na 

Enfermagem. A escassez de estudos sobre o tema foi 

confirmada e se reflete ainda na ocorrência de poucos estudos 

considerados experimentais, quantitativos e qualitativos. 

Quanto a disposição de publicações, vimos que houve cinco 

artigos publicados no ano de 2018, pois nos anos anteriores 

estudados hove uma publicação, nos anos de 2015 e 2017, ou 

nenhuma como nos anos de 2014 e 2016, enquanto 2019 teve 

duas produções científicas publicadas. Houve uma 

predominância de artigos nacionais, sendo apenas dois 

internacionais.  

O empreendedorismo de negócios oferece aos 

enfermeiros oportunidades de autoemprego usando 

abordagens inovadoras. De maneira semelhante a outros 

empresários, o profissional de enfermagem pode ser 

proprietário de uma empresa, oferecendo serviços de 

enfermagem de prática clínica de forma direta, de educação, de 

pesquisa, de cunho administrativo ou ainda de consultoria. 

Diretamente responsável perante o cliente, pode atuar por meio 

de uma organização individual privada ou pública. Pelo uso da 

criatividade, pode desenvolver uma nova ideia, melhorar o 

serviço ou os métodos de entrega, ou desenvolver novos 

produtos ou novas formas de usar produtos existentes 

(ASURAKKODY; SHIN, 2018).  
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Em relação à variedade de negócios, os diferentes eixos 

de mercado possíveis ao enfermeiro empreendedor podem ser 

observados, na maioria dos estudos, pela especificação do 

ramo de negócio dos participantes nos estudos experimentais, 

nos relatos de casos, descritos em revisão e nas citações em 

trabalhos teórico. Observa se que a linha de negócio acaba 

sofrendo influência de inúmeros fatores, como localização, 

economia, legislação e cultura onde é estabelecido, além 

daqueles relacionados às habilidades de cada profissional 

(TOSSIN, 2017; SILVA; VALENTE; VALENTE, 2017; 

ASURAKKODY; SHIN, 2018).  

A área de gestão de negócios abrange a avaliação de 

empreendimentos, erros e diretrizes para administração. O 

profissional de enfermagem encontra obstáculos ao se deparar 

com o empreendedorismo de negócios na Enfermagem, pois 

englobam dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, 

que foram objeto de pesquisa direto em seis dos estudos 

analisados. Os demais trabalhos reforçam que essas barreiras 

e apresentam as diversas formas de ajuda este profissional 

para  que se torne um empreendedor de sucesso. Já no que se 

refere ao Ensino de empreendedorismo na Enfermagem, este 

se revela incipiente em modelos tradicionais e ainda merece 

maior atenção, porque nos cursos de graduação até então o 

tema não é abordado devidamente, é voltado para 

gerenciamento de enfermagem intra hospitalar (TOSSIN, 

2017).  

Estudos realizados, mostram através do teste de 

Tendência Empreendedora Geral (TEG) que a capacidade de 

empreender do enfermaeiro surge a partir da graduação, existe 

a percepção de inovação e sucesso criativo para iniciar um 

desafio que é empreender na enfermagem. A maioria dos 

enfermeiros empreendedores afirmam que incluir o tema 
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empreendedorismo na grade curricular do curso superior é 

primordial para formar enfermeiros empreendedores, pois 

normalmente formam enfermeiros cuidadores que não 

desenvolvem competências e habilidades independentes 

(TOSSIN, 2017; SILVA; VALENTE; VALENTE, 2017; CHAGAS 

et al., 2018). 

A implementação de um comportamento inovador é 

crucial, por corroborar para a introdução de um novo 

procedimento e seu uso pelo departamento ou grupo de 

projetos. Introduzindo novas formas de cuidar do paciente no 

ambiente extra hospitalar e aumentando a qualidade de 

atendimento de enfermagem. Desta maneira, no contexto da 

enfermagem, o desenvolvimento de eficiência e eficácia 

contribuirá para melhorar a segurança e cuidado para com o 

paciente (ASURAKKODY, 2018).  

Segundo Nilsson (2018), ter empatia ao prestar um bom 

atendimento a um paciente é racionalidade de cuidar e a base 

do cuidado. Sabemos que entender e compreender o que se 

passa com o paciente é uma maneira de dispor de um cuidado 

holístico e individualizado, assim melhorando a qualidade dos 

serviços prestados e tornando inovador, ao agregar 

conhecimentos práticos e contextualizados a realidade e rotina 

do indivíduo (MUSSONS et al., 2018). 

Para analisar o perfil do enfermeiro empreendedor, foram 

agrupadas características, atitudes ou competências pessoais, 

também motivos e oportunidades que impulsionam o 

enfermeiro a investir em uma empresa. Dentre as 

características comportamentais observadas através do teste 

TEG, estão a de autonomia, independência, criatividade, 

estabelecimento de metas e determinação (TOSSIN, 2017; 

SILVA; VALENTE; VALENTE, 2017; CHAGAS et al., 2018; 

FERREIRA et al., 2018). 
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Combinando características pessoais com habilidades e 

conhecimentos avançados ou especializados, os enfermeiros 

empresariais podem criar produtos ou serviços e comercializá-

los, sendo otimistas, tendo autoconfiança, foco em resultados, 

persistência, determinação e a busca por explorar 

oportunidades e novos conhecimentos. Esse conceito estaria 

ainda relacionado aos riscos relacionados a negócios 

empresariais e à lucratividade. Apesar de ser discutido pouco o 

tema, é importante ressaltar que o enfermeiro empreendedor 

tem ocupado espaço no ambiente empreendedor desde o início 

do século XX na forma de autoemprego, quando as enfermeiras 

se tornavam independentes, através de serviços a domicílio 

particulares de pacientes que precisassem de serviços de 

enfermagem e recebiam seu pagamento diretamente do 

contratante (MUSSONS et al., 2018; NILSON, 2018).  

Em contraste com o empresário, um enfermeiro 

intraempreendedor é um empregado assalariado, muitas vezes 

de um serviço de saúde gerido pelo governo, que desenvolve, 

promove e oferece um serviço inovador de saúde ou 

enfermagem dentro de um ambiente de saúde, como hospitais 

e clínicas (MUSSONS et al., 2018). 

 Na maioria dos empreendimentos analisados, 

encontramos microempresas que prestam serviços de saúde, 

tais como consultório de enfermagem, serviços home care e 

cuidados a saúde da mulher. Esses profissionais por sua vez 

tem uma ou mais especializações latu senso e já trabalharam 

em outros serviços de saúde ou trabalham além da sua própria 

empresa (TOSSIN, 2017; CHAGAS et al., 2018; RIBEIRO, 

2019).  

A enfermagem como uma profissão historicamente 

feminina, apesar dos homens estarem participando cada vez 

mais principalmente desde o século passado, foi evidenciado 
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pelos estudos analisados que a maioria dos profissionais de 

enfermagem entrevistados nas pesquisas dos estudos que 

obtinham ou procuram ter um empreendimento são do sexo 

feminino (FERREIRA, 2018; CHAGAS, 2018). Com isso, as 

enfermeiras têm desenvolvido atividades intraempreendedoras 

desde a época de Florence Nightingale, no entanto, apenas 

recentemente veio a tona com a crescente demanda por 

serviços de saúde seguros, de alta qualidade e efetivos, mais 

competências estão sendo ofertadas aos enfermeiros 

assumindo uma maior variedade de habilidades, com mais 

responsabilidade (FERREIRA, 2018; NILSSON, 2018).  

Promover ações que permitam ao indivíduo ser 

protagonista da sua história faz parte do empreendedorismo 

social que é uma abordagem que envolve a concepção e 

implementação de ideias inovadoras em que o enfermeiro 

busca modelos práticos para promover metas sociais e 

ambientais. Para explorar melhor o protagonismo social, os 

enfermeiros empreendedores sociais devem promover práticas 

inclusivas e desenvolver projetos políticos que expressem a 

participação social dos enfermeiros nos mais diferentes 

espaços de atuação profissional. Na perspectiva do 

empreendedorismo social, o cuidado de enfermagem, como 

prática social, precisa estar articulado de forma a ser capaz de 

superar as ações convencionais e unilaterais de intervenção 

social (RIBEIRO, 2019).  

Nesse sentido, a autoorganização se mostra como 

importante estratégia para o desenvolvimento integrado e 

sustentado das ações locais, com efeito global e impacto social 

significativo, bem como estabelecer metas para propensão de 

lucro e sempre buscar atualização na área de especialização 

da empresa (NILSSON, 2018; RICHTER, 2019). Com 

determinação e persistência dos empreendedores, foi mostrado 
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que só assim as empresas tiveram um crescimento posterior e 

que a maioria das microempresas iniciadas, em um ano tiveram 

uma queda de lucro ou faliram. Assim as características dos 

enfermeiros devem ir além das cinco estudadas pelo TEG nos 

grupos de enfermeiros, ser persistente e empático seriam dois 

fatores crucias para ter realmente um empreendemento de 

sucesso (ANDRADE; BEN; SANNA, 2015; FERREIRA, 2018; 

CHAGAS, 2018; RIBEIRO, 2019).   

De acordo com o estudo de Silva, Valente e Valente 

(2017) e o estudo de Ferreira et al. (2018), os maiores desfios 

para o enfermeiro são correr risco e autonomia no cumprimento 

de atividades inerentes a profissão. Autonomia e independência 

foi a característica que obteve menos média na pesquisa, 

evidenciando que o enfermeiro encontra dificuldades em 

executar regras ou delegar atividades a outros, criando 

obstáculos ao se deparar com tarefas pouco convencionais, 

necessitar expressar pensamentos, não saber gerir ordens a 

delegadas, tomada de decisões, não se render à pressão do 

grupo e ser determinado.  

No entanto, para Ferreira et al. (2018), a necessidade de 

autonomia esteve em segundo lugar como a característica 

menos presente no perfil do empreendedor. Já a segunda 

característica menos encontrada foi a de calcular riscos, onde 

o empreendedor avalia alternativas e calcula os riscos 

deliberadamente. Os riscos moderados têm como qualidades a 

capacidade de análise carente de dados; análise de suas 

próprias qualidades com imparcialidade; atuação com 

informações incompletas; atitude ambiciosa exata; metas 

desafiadoras, mas possíveis de serem cumpridos (FERREIRA, 

2018; TOSSIN et al., 2017).  

Considerando que houve um resultado correspondente 

ao outro estudo que aponta essa característica como a que 
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menos se encontra presente no enfermeiro, também carecem 

de criatividade, evidencia se que possuem dificuldades em gerir 

ideias e propensão a riscos, dados desses dois estudos 

divergem com os dados encontrados em dois estudos 

realizados em Minas Gerais e outro em uma universidade do 

Paraná, que mostra que os docentes do curso de graduação e 

empreendedores em enfermagem obtem características 

necessárias para um bom empreendedor (FERREIRA, 2018; 

TOSSIN et al., 2017). 

Para tanto, as principais características comportamentais 

dos empreendedores (CCE) ou características do TEG 

encontradas foram necessidade de iniciativa, estabelecimento 

de metas, exigência de qualidade e tendência a criatividade, 

vimos que a experiência profissional influencia bastante nesses 

resultados, quando se trata de alunos ou profissionais sem 

experiência observamos mais coragem e iniciativa, mas em 

compensação quando analisamos profissionais que já tenham 

um certo tempo de prática os resultados são melhores, visto que 

obtem experiência e consciência que se arriscar também é bom 

para empresa, o empreendedor sabe analisar e persistir até 

alcançar um objetivo traçado, seja ele pequeno ou grande, a 

curto ou longo prazo (CHAGAS, 2018; FERREIRA, 2018; 

SILVA; VALENTE; VALENTE, 2017; TOSSIN et al., 2017).  

Os enfermeiros precisam estar comprometidos com o 

processo de emancipação do sujeito, protagonismo e 

proatividade voltados para a educação e promoção da saúde. 

Embora as empresas sejam comumente vistas como 

empreendimentos comerciais destinados a obter ganhos 

financeiros, na Enfermagem, o empreendedorismo pode ser 

visto como uma forma de se obter bons resultados de saúde 

para a coletividade. Essas iniciativas representam exemplos de 

enfermeiras que fazem bem para a sociedade em geral. 
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Geralmente associada ao voluntariado e a instituições sem fins 

lucrativos, tal concepção não precisa necessariamente excluir o 

lucro, e pode fomentar empresários e aumentar as 

oportunidades dentro da profissão (NILSSON, 2018).  

No Brasil, não é novo, mas é inovador o enfermeiro como 

profissional autônomo que pode e deve exercer suas atividades 

em suas clínicas ou consultórios de enfermagem com foco em 

consulta de enfermagem, administração de medicamentos e 

tratamentos prescritos, orientações para auto aplicação de 

medicamentos, orientação e controle de doenças a pacientes 

crônicos, gestantes, cuidados quanto a feridas operatórias ou 

de cunho patológico, curativos, entre outras atividades. O 

enfermeiro empreendedor deve garantir que a assistência 

prestada ao cliente seja de qualidade, competente, 

responsável, tecnicamente correta, honesta e ética, é um dever 

e direto tanto do profissional quanto do paciente que recebe 

este tipo de cuidado (ANDRADE; BEN; SANNA, 2015; 

NILSSON, 2018).  

 

CONCLUSÕES  

 

O empreendedorismo abrange a atuação de enfermeiros 

autônomos profissionalmente. O intraempreendedorismo foi o 

menos frequente nos estudos analisados. No entanto, pode-se 

dizer que essa tipologia ilustra melhor a realidade empresarial 

em Enfermagem, uma vez que a maioria dos enfermeiros 

trabalha como funcionário em hospitais, centros de saúde, 

clínicas e outros serviços de saúde. Assim, destaca-se a 

necessidade de disseminar esse tipo de empreendedorismo 

entre enfermeiros e estudantes de Enfermagem.  

Há convergência na caracterização de três formas de 

empreender na Enfermagem, de acordo com atuação do 
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profissional, que depende de dimensões e domínios da vida 

profissional do enfermeiro: o empreendedor de negócios, o 

intraempreendedor e o empreendedor social. Determinadas 

características pessoais, atitudes ou competências definem o 

perfil do enfermeiro empreendedor, bem como o impulsionam a 

empreender, aproveitando oportunidades.  

No entanto, o ramo de negócio sofre influência de 

inúmeros fatores, como localização, economia, legislação e 

cultura local, além daqueles relacionados às habilidades de 

cada profissional. Na gestão de negócios, foram encontrados: 

avaliação de empreendimentos e diretrizes para o 

gerenciamento, além dos erros mais comuns, os quais estão 

relacionados ao despreparo do enfermeiro para atuar no 

gerenciamento de empresas. Por outro lado, são relatadas as 

diversas formas de apoio para que se torne um empreendedor, 

tais como associações, organizações sociais e voluntariados.  

Em relação ao ensino de empreendedorismo na 

Enfermagem, os trabalhos convergem a um consenso na 

literatura: é imprescindível e ainda carece de maior atenção. É 

necessário preparar os enfermeiros com conhecimentos e 

habilidades adequadas para atender às demandas de uma 

prática profissional sempre em mudança e cada vez mais 

exigente, preparando-os como futuros empreendedores. Este 

estudo sugere que outras pesquisas na área sejam realizadas, 

visando a novas contribuições para a Enfermagem ao aumentar 

a capacidade de integração dos profissionais no mercado de 

trabalho e ao melhorar o seu próprio bem-estar e o da 

sociedade. 
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RESUMO: Feridas cutâneas originadas mediante a proliferação 
de células tumorais advindas do processo de oncogênese é um 
fator preocupante e que gera diversas discussões a respeito de 
métodos que ressaltem uma prevenção e/ou uma maneira de 
como traçar condutas curativas ou paliativas para essas lesões. 
A atuação da enfermagem, em conjunto de uma equipe 
multiprofissional, é responsável por introduzir condutas, 
apresentar orientações e prescrever tratamentos afim de 
reduzir o risco de complicações e oferecer ao paciente bem-
estar social, melhorando sua autoestima e restaurando sua 
qualidade de vida, sendo esses fatores indispensáveis. Por 
meio de uma revisão da literatura, fundamentada em artigos 
encontrados nas plataformas SciELO, Google Acadêmico e 
revistas online, o trabalho ressalta a relevância da assistência 
de enfermagem no acompanhamento a pacientes com câncer 
e aos que portam feridas tumorais, de modo que esta equipe 
tem o papel de orientar, escutar, cuidar, assistir e promover 
saúde para todas as pessoas de forma humanizada, integrada 
e com equidade. Portanto, os enfermeiros devem sempre 
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buscar atualizar seus conhecimentos a respeito de condutas 
terapêuticas voltadas ao perfil e necessidade de assistência 
que cada indivíduo traz, para poder traçar um plano de cuidados 
específico à esses pacientes, observando o quão importante é 
a qualificação que os profissionais de enfermagem trazem 
consigo para a prestação desses cuidados. 
Palavras-chave: Feridas oncológicas. Cuidados paliativos. 
Assistência de Enfermagem.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo, a qual faz 

parte do sistema tegumentar e é necessária para o perfeito 

funcionamento fisiológico do organismo. Porém, assim como 

qualquer órgão que compõe o corpo, este também está sujeito 

a sofrer alguns tipos de agressões provenientes de patologias 

internas ou injurias externas, provocando assim alterações em 

sua composição como, por exemplo, o aparecimento de feridas 

cutâneas, as quais podem surgir em pacientes com algum tipo 

de câncer em fase metastática, podendo gerar a incapacidade 

funcional do órgão e do indivíduo (SANTOS, 2017).  

As feridas cutâneas oncológicas, conhecidas também 

por feridas neoplásicas, fungoides ou tumorais, possuem 

características de tecido necrótico, colocações específicas, 

odor fétido e exsudato excessivo, apresentando alto risco para 

infecções superficiais e/ou sistêmicas, além de indução de 

hemorragias, favorecimento de locais para o surgimento de 

miíase e alterações estéticas que proporcionam o agravamento 

do estado do paciente (AGRA, et al., 2017). 

Normalmente, este tipo de lesão é desenvolvido nos seis 

últimos meses de vida do paciente com câncer, localizando-se 

frequentemente nas mamas, cabeça, pescoço, genitália, tórax 
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anterior, axila, períneo, virilha, costas e extremidades 

(CASTRO, 2014). 

Diversos fatores estão envolvidos no aumento da 

incidência de feridas neoplásicas, dentre esses fatores, o 

diagnóstico e início do tratamento tardio do câncer, dificuldades 

de acesso à serviços de saúde, demora no agendamento de 

consultas e exames específicos no diagnóstico preciso da 

neoplasia. Além de fatores sociais, econômicos e geográficos, 

que também aparecem como determinantes nas causas para o 

surgimento e agravamento dessas lesões (AGRA, 2018).     

Independentemente da localização anatômica, cerca de 

5 a 10% dos pacientes com câncer são acometidos com a perda 

da integridade tegumentar, proveniente da infiltração de células 

malignas do tumor, provocando o surgimento de feridas 

neoplásicas, acarretando em um agravo na vida do paciente. 

Isso ocorre pelo fato que, progressivamente, a lesão se tornará 

friável, dolorosa, exsudativa e fétida, além de comprometer a 

imagem corporal, podendo provocar um distúrbio na 

autoimagem, desgaste psicológico, isolamento social e uma 

sensação de desespero (BRITO, et al., 2017). 

Deste modo, sendo a enfermagem uma área que lida 

diretamente com pacientes que apresentam essa condição, faz-

se necessário que esse profissionais possuam conhecimento 

atualizado a respeito da avaliação da etiologia oncológica, 

anatomia tegumentar e características de feridas, permitindo-os 

avançar em estudos e práticas desse campo. Assim, é possível 

prevenir e promover tratamento à pacientes que manifestam 

risco para o surgimento de lesões cutâneas oncológicas, além 

de prestar cuidados aos que já apresentam essas lesões, 

proporcionando um cuidado holístico, sistematizado e 
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fundamentado em decisões que almejem restaurar e conservar 

o tecido tegumentar (MORAIS, et al., 2016). 

Diante temática exposta, o presente trabalho tem por 

objetivo averiguar a atuação da enfermagem mediante o 

cuidado e prevenção de feridas provenientes de infiltrações de 

células malignas no tecido tegumentar por meio do processo de 

oncogenese, além de apresentar métodos paliativos utilizados 

como forma de alívio do sofrimento, dor e demais sintomas 

físicos, sociais, psicológicos e espirituais em pacientes cujas 

feridas oncológicas encontram-se estabelecidas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo aborda uma revisão qualitativa 

integrada a literatura, tendo em vista compreender possíveis 

formas de cuidados prestados pelos enfermeiros no tratamento 

de feridas neoplásicas, desde a prevenção aos cuidados 

paliativos. 

Na elaboração da pesquisa e coleta dos dados para 

compor o estudo, foram utilizados critérios de inclusão e 

exclusão na seleção dos artigos. Priorizou-se artigos dos 

últimos cinco anos (2015 a 2019), no entanto, para uma melhor 

fundamentação das discussões utilizou-se artigos de anos 

anteriores.  

Para realizar a busca dos artigos, foram usadas as 

seguintes palavras-chave: Lesão cutânea; feridas oncológicas; 

tratamento de feridas; prevenção de lesões crônicas. Utilizou-

se as plataformas eletrônicas do Scientific Electronic Library 

Online (ScieELO), Google Acadêmico e revistas online da área 

da saúde, sendo excluídos artigos incompletos, os que não 

tiveram relação com a temática central e os que não 
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apresentavam acesso livre para a leitura, totalizando, por fim, 

uma seleção de 12 artigos para compor o estudo.  

Etapas sequenciadas e correlacionadas entre si foram 

realizadas para uma análise dos artigos, como a identificação 

da questão norteadora, seleção e consulta dos descritores, 

pesquisa de dados etilizando os descritores isolados, 

estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, avaliação 

dos artigos incluídos, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão dos artigos. Mediante esses recursos, 

buscou-se possibilitar uma melhor observação e classificação 

dos materiais e, posto isto, elaborar um estudo com dados 

significativos para a área da saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para fundamentação da discussão desta revisão obteve-

se uma amostra de 12 artigos, selecionados de acordo com os 

critérios pré-determinados na metodologia. Desta forma, a 

tabela 1 apresenta as especificações dos materiais utilizados 

no estudo. 

Tabela 1. Artigos levantados nas bibliotecas virtuais abordando 

questões relacionadas a prevenção e tratamentos de feridas 

neoplásicas. 

Procedência Título do 

artigo 

Autores Período/

Ano 

Considerações 

Brazilian 

Journal of 

Health and 

Os 

cuidados de 

enfermage

m em 

AGUIA

R, R. M.; 

SILVA, 

G. R. C. 

Revista 

do 

Hospital 

Universi

Compreender 

os cuidados 

prestados a 

lesões 
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Biomedical 

Sciences 

feridas 

neoplásicas 

na 

assistência 

paliativa. 

tário 

Pedro 

Ernesto,

2012. 

decorrentes de 

neoplasias, a 

fim de amenizar 

sinais e 

sintomas, 

enxergando o 

cliente na sua 

integralidade. 

Revista em 

extensão 

Assistência 

de 

enfermage

m a 

pacientes 

oncológicos 

com risco 

de úlcera 

por pressão 

em um 

projeto de 

extensão 

universitári

a. 

MORAE

S, J. T.; 

SILVA, 

L. M. 

DA; 

CHAGA

S, S. DE 

C.; 

SILVA, 

A. G 

Revista 

em 

extensã

o, 2016. 

Destacar a 

importância da 

identificação de 

possíveis riscos 

de úlcera por 

pressão, por 

meio da escala 

de Braden, e 

propor medidas 

para amenizar 

as 

consequências 

das que já 

estão 

instaladas. 

Repositório 

Institucional 

da UFPB 

O saber e o 

fazer de 

enfermeiros 

nos 

cuidados 

paliativos 

destinados 

às pessoas 

AGRA, 

G.; 

COSTA, 

M. M. L. 

2018. Observar as 

intervenções 

educativas 

destinadas ao 

paciente em 

finitude 

humana com 

práticas que 
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com feridas 

tumorais 

malignas 

cutâneas. 

visam aliviar 

seu sofrimento, 

bem como 

possibilitar uma 

reflexão aos 

enfermeiros 

referente a 

formas de 

cuidados 

específicos. 

Biblioteca 

Digital de 

Monografias 

Limitações 

do 

enfermeiro 

no cuidado 

de feridas 

na 

estratégia 

de saúde da 

família. 

SANTO

S, J. E. 

2017. Compreender a 

importância da 

enfermagem a 

respeito dos 

cuidados de 

feridas 

neoplásicas, e 

observar as 

limitações 

evidenciadas 

na atuação 

desses 

profissionais na 

estratégia de 

saúde da 

família. 

Biblioteca 

Digital de 

Periódicos 

Cuidados 

paliativos a 

pacientes 

com feridas 

oncológicas 

CASTR

O. M. C. 

F.; 

CRUZ, 

P. S.; 

2014. Descrever o 

cuidado 

desenvolvido 

no ambulatório 

de cuidados 
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em Hospital 

universitári

o: relato de 

experiência

. 

GRELL

MANN, 

M. S.; 

SANTO

S, W. A.; 

FULY, 

P. S. C. 

paliativos, ao 

paciente 

portador de 

ferida 

oncológica em 

hospital 

universitário 

federal do 

município de 

Niterói/RJ.  

Repositório 

Institucional 

UCSAL 

Atuação do 

enfermeiro 

no cuidado 

e na 

prevenção 

de feridas 

crônicas na 

atenção 

primária à 

saúde. 

DOURA

DO, R. 

M. D.; 

MARTI

NS, M. 

M. F. 

2019. Descreve a 

importância da 

capacitação do 

enfermeiro para 

prestar uma 

assistência de 

qualidade e 

integral ao 

paciente e na 

prevenção de 

feridas na 

atenção 

primária de 

saúde. 

Revista 

Brasileira de 

Cancerologi

a. 

Conhecime

nto de 

Enfermeiro

s da 

Estratégia 

Saúde da 

Família 

AZEVE

DO, I. 

C.; 

COSTA. 

R. K. S.; 

HOLAN

DA, C. 

2014 Aborda que 

pessoas com 

feridas 

oncológicas 

demandam 

cuidados 

paliativos para 
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sobre 

Avaliação e 

Tratamento 

de Feridas 

Oncológica

s. 

S. M.; 

SALVE

TTI, M. 

G.; 

TORRE

S, G. V. 

controle dos 

sinais e 

sintomas. O 

enfermeiro 

deve ter 

conhecimento e 

competência 

técnica para 

avaliar e tratar 

essas lesões, 

individualizand

o a assistência 

ao paciente e 

familiares. 

Revista 

Brasileira de 

Cancerologi

a. 

Intervençõe

s 

Terapêutica

s em 

Feridas 

Tumorais: 

Relato de 

Casos. 

SILVA, 

K. R. M.; 

BONTE

MPO, P. 

S. M.; 

REIS, P. 

E. D.; 

VASQU

ES, C. 

I.; 

GOMES

, I. P.; 

SIMINO

, G. P. 

R. 

2015. Observa-se 

que a 

autoimagem, 

bem como as 

condições 

socioeconômic

as e clínicas, 

interferem no 

controle dos 

sintomas e nos 

cuidados das 

feridas 

tumorais, 

ressaltando a 

importância da 

orientação do 

enfermeiro nos 
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cuidados 

domiciliares. 

SciElo Intervençõe

s de 

enfermage

m para 

pacientes 

oncológicos 

com odor 

fétido em 

ferida 

tumoral. 

CASTR

O, M. C. 

F.; 

SANTO

S, W. A.; 

FULY, 

P. S. C.; 

SANTO

S, M. L. 

S. C.; 

GARCI

A, T. R. 

2017. Descreve as 

intervenções 

que o 

profissional de 

enfermagem 

pode aplicar 

sobre pacientes 

com o 

diagnóstico de 

feridas 

tumorais, 

buscando uma 

melhor forma   

de tratamento. 

Biblioteca 

Vitual em 

Saúde 

Perfil 

sociodemo

gráfico, 

clínico e 

terapêutico 

de 

pacientes 

com feridas 

neoplásicas

. 

BRITO, 

D. T. F.; 

MACÊD

O, E. L.; 

AGRA, 

G.; 

ANDRA

DE, F. L. 

M.; 

FORMI

GA, N. 

S.; 

COSTA, 

M. M. L. 

2017. Traçar o perfil 

sociodemográfi

co, clínico e 

terapêutico de 

pacientes com 

feridas 

neoplásicas, 

afim de 

elaborar 

melhorias na 

avaliação dos 

pacientes, 

buscando vê-

los em sua 

integralidade. 
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Revista 

Uningá. 

Competênci

as do 

enfermeiro 

frente à 

avaliação e 

ao 

tratamento 

de feridas 

oncológicas

. 

FONTE

S, F. L. 

L.; 

OLIVEI

RA, A. 

C. 

2019 Relata as 

intervenções de 

enfermagem 

frente a 

assistência, 

tratamento e 

avaliação 

adequada de 

feridas 

oncológicas. 

Revista 

Enfermage

m Atual 

Conhecime

nto e prática 

de 

enfermeiros 

no controle 

de feridas 

neoplásicas

. 

AGRA, 

G.; 

MEDEI

ROS, M. 

V. S.; 

BRITO, 

D. T. F.; 

ANDRA

DE, F. L. 

M.; 

PIMENT

EL, E. 

R. S.; 

COSTA, 

M. M. L. 

Revista 

Enferma

gem 

Atual/20

17. 

Avaliar o 

conhecimento e 

prática de 

enfermeiros no 

controle de 

sintomas e 

sinais em 

pacientes com 

feridas 

neoplásicas, 

visto que os 

enfermeiros 

tem 

competência e 

habilidade para 

avaliar e tratar 

feridas 

neoplásicas 

complexas e 

propor uma 
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assistência 

integral.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

Através de uma leitura minuciosa dos artigos 

selecionados para compor o estudo, pode-se verificar que é 

possível o aparecimento de lesões na pele em pacientes sob o 

estágio avançado do câncer, decorrente da proliferação 

excessiva de células cancerígenas, visto que estas podem 

atingir a pele e danificá-la em qualquer região e, nesse estágio, 

o tratamento não tem fim curativo, mas sim paliativo.  

O aparecimento das lesões oncológicas é consequência 

de um mecanismo não controlado de células malignas na 

quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia, acarretando 

danos no tecido tegumentar, perda da vascularização, 

crescimento proliferativo e ulcerações (CASTRO, et al., 2017). 

Nota-se então a importância do diagnóstico precoce e do 

tratamento na fase inicial do câncer, de modo a limitar o 

processo de metástase e assim promover o controle da 

proliferação dessas células. Sendo aparentemente a única 

forma de prevenir essas lesões decorrentes de neoplasias em 

estágio avançado, o processo requer esforços de uma equipe 

multiprofissional, assim como recursos financeiros para garantir 

políticas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento 

acessível. 

 Entretando, uma vez que haja o surgimento das feridas 

oncológicas, é importante considerar que estas são problemas 

de aparecimento frequente no cotidiano dos serviços de 

atenção à saúde, e o enfermeiro dispõe de uma atuação 

essencial na prestação desses cuidados, implementando 

medidas preventivas, introdução de métodos terapêuticos e 
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realização de acompanhamentos no decorrer desse percurso 

(AZEVEDO, et al., 2014).  

A competência do enfermeiro na realização de curativos 

e avaliação de lesões está respaldada pela resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem, nº 567/2018 (COFEN, 

2015).   

Nesse sentido, o enfermeiro assume uma postura 

fundamental nos cuidados prestados a pacientes com câncer 

em estágio avançado, visto que estes apresentam 

rotineiramente feridas oncológicas, as quais tem sido alvo de 

grande preocupação e geram discussões entre todos os 

profissionais da área da saúde. Ademais, ressalta-se a 

importância da habilidade, competência e conhecimento na 

identificação, avaliação e na busca de estratégias para o 

cuidado dessas lesões tegumentares (AZEVEDO, et al., 2014).  

 Aguiar e Silva (2012) ressaltam a importância de uma 

assistência humanizada e holística, considerando os pacientes 

e seus familiares, prestando um cuidado mais efetivo e 

dinâmico. Assim, busca-se reduzir o desconforto, dor e 

transtornos psicóticos decorrentes dessas lesões, pois estes 

são efeitos e características da doença, os quais interferem na 

qualidade de vida dos portadores e familiares.  

O tratamento das feridas oncológicas consiste em 

oferecer uma ação que possibilite o processo fisiológico da 

cicatrização. O primeiro momento é destinado a identificação 

precoce da ferida, de modo a implementar cuidados que 

dificultem o seu agravo e facilitem a sua cicatrização. No 

entanto, quando a mesma é diagnosticada em estágio 

avançado, a cicatrização já não representa um processo 

possível, desse modo, a iniciativa a partir desse diagnóstico é 

unicamente paliativa, com preocupações destinadas ao alívio 



A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CUIDADO DE FERIDAS ONCOLÓGICAS – 

UMA REVISÃO DA LITERATURA 

83 
 

dos sintomas, promovendo a melhoria na qualidade de vida 

(AGRA, 2018). 

 O processo do tratamento das feridas neoplásicas 

objetiva possibilitar um ambiente ideal para minimizar o agravo 

da lesão, bem como a colonização da ferida por 

microorganismos. Sabe-se que o tratamento tem fins paliativos, 

no entanto, medidas podem ser tomadas para reduzir o 

agravamento da ferida. Entre estas, podem ser elencadas a 

utilização de uma terapia tópica que proporcione boas 

condições para evolução do tratamento, compreendendo na 

etapa da limpeza e/ou desbridamento e utilização de 

coberturas, favorecendo a irrigação e regeneração tecidual 

(SANTOS, 2017). Assim, são os enfermeiros os profissionais da 

saúde mais qualificados para estas ações inerentes ao cuidado 

de uma ferida. 

Também sob responsabilidade primordial da 

enfermagem, os cuidados paliativos representam um grande 

desafio no que refere-se ao manejo dos sinais e sintomas, visto 

que o odor que as feridas exalam torna-se um fator responsável 

por situações de isolamento social do paciente. Todavia, torna-

se imprescindível a implementação assistencial prestada por 

esses profissionais, para com isso gerar uma melhoria na 

qualidade de vida e autoestima do indivíduo (CASTRO, et al., 

2017).  

 Diante todas as barreiras vivenciadas pelos pacientes e 

pela implementação da assistência de enfermagem, observa-

se a necessidade de um acompanhamento holístico para poder 

alcançar os objetivos do tratamento e construir uma relação de 

compartilhamento e confiança entre o profissional e o paciente, 

o qual encontra-se em uma situação vulnerável, e também 

comos familiares do mesmo. Dessa maneira, proporcioná-los 
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uma condição de vida mais sociável, promovendo um processo 

de morrer digno é um dos objetivos desse cuidado. Logo, os 

profissionais envolvidos nesse cuidado devem dispor de 

ferramentas simples, como escuta, conversa, acolhimento e 

humanização, de modo a qualificar o processo terapêutico 

(DOURADO, 2019). 

 Ressalta-se ainda a importância na identificação da 

pessoa/cuidador mais próximo, a qual irá se responsabilizar 

pelos cuidados do paciente, pois estes podem ser realizados 

tanto no ambiente hospitalar quanto domiciliar, e, nesse 

contexto, o enfermeiro torna-se responsável em orientar e 

instruir a realização dos procedimentos que compõem o 

tratamento (AGRA, 2018). 

 Santos (2017) aponta a existência de barreiras 

vivenciadas pela equipe multidisciplinar na assistência voltada 

a esse público, relatando a escassez de materiais e verbas 

necessárias para dar êxito a efetivação da técnica do cuidado, 

comprometendo o atendimento às necessidades do paciente e 

retardando o tratamento necessário para o alivio dos sintomas, 

diminuição de complicações e sofrimento do paciente e de sua 

família. Além disso, este ponto torna-se um fator que dificulta o 

diagnóstico do câncer, pois traz como consequência a escassez 

de campanhas preventivas e de alerta para a necessidade de 

realização de exames que detectam a existência de tumores, e 

assim, volta para a discussão de que o diagnóstico e inicio do 

tratamento tardio são fatores que levam o câncer a proliferar-se 

de forma excessiva, o que favorece o surgimento das feridas, 

reduzindo a possibilidade de cura e aderindo aos cuidados 

paliativos como a única forma de tratamento. 

 A capacitação do profissional da enfermagem é 

fundamental para a condução de um tratamento eficaz, visto 
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que há variância no cuidado de uma lesão à outra. Desta forma, 

a competência técnica para desempenhar esta atividade fará 

com que o enfermeiro saiba qual cobertura deverá ser utilizada 

no ferimento, determinando a melhor conduta a ser seguida. 

Curativos oclusivos ou absortivos são considerados como 

primeira opção de cuidado a ser utilizada, em especial, quando 

o intuito é absorver a exsudação intensa, reduzir o odor e conter 

sangramentos frequentes, garantindo uma proteção para 

possíveis traumas e o restabelecimento da simetria corporal do 

paciente (AZEVEDO, et al., 2014). 

 Diante das diversas medidas que visam o gerenciamento 

do controle do odor, dor e exsudação nas feridas tumorais, 

destacam-se o uso de desodorantes comerciais e óleos 

essenciais que podem ser aplicados acima do curativo ou até 

mesmo entre as camadas destes, para reduzir e mascarar o 

odor fétido característico da lesão e, assim, proporcionar maior 

conforto ao paciente e cuidador. Ressalta-se também o uso de 

bolsas coletoras na ferida tumoral, as quais promovem  a 

contenção da quantidade de exsudato, no entanto, sua 

finalidade torna-se difícil de ser alcançada em afecções em 

áreas da face, pescoço e mama. Cabe, então, ao enfermeiro 

avaliar a situação e definir a melhor conduta a ser adotada 

(CASTRO, et al., 2017). 

 O enfermeiro e a equipe multidisciplinar não devem 

deixar de dar importância aos fatores emocionais que atingem 

tanto o paciente quanto seus familiares e/ou cuidadores, pois 

essas feridas oncológicas afetam diretamente o comportamento 

social desses indivíduos, resultando em isolamento. Desta 

forma, durante o atendimento, há a necessidade de estabelecer 

um vinculo com o paciente e enxerga-lo além das feridas, visto 

que o impacto que tais lesões acarretam sobre o paciente não 
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são apenas alterações físicas, mas também emocionais, sendo 

as mesmas provenientes do prognóstico do câncer e 

lembranças visíveis da doença, percebendo que o controle da 

sintomatologia não é somente importante para a saúde física, 

mas para a melhoria da autoestima do indivíduo, restaurando 

assim sua dignidade e qualidade de vida (SILVA, et al., 2015). 

Dentre diversas complexidades existentes, torna-se 

evidente a importância da consulta de enfermagem como uma 

estratégia que possibilite a detecção precoce de sintomas, com 

elaboração de um plano de cuidados individualizado e 

adequado a cada paciente atendido. Ademais, a progressão da 

doença, o aumento da ferida oncológica e a dificuldade no 

controle dos sintomas prevalentes podem acarretar em 

sentimento de impotência e desanimo para o enfermeiro. Portar 

de um conhecimento cientifico sobre princípios de cuidados 

paliativos, que aborde às dimensões físicas, psicológicas, 

sociais e espirituais é essencial neste processo, assim como a 

compreensão da importância de uma equipe interdisciplinar, o 

que pode ajudar em busca de estratégias para o enfrentamento 

da doença (CASTRO, et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

Mediante ao que foi exposto, evidenciou-se a necessidade 

de ampliar a discussão sobre o câncer, na perspectiva de 

reduzir cada vez mais o número de paciente em estágio 

avançado e consequentemente com feridas neoplásicas.  

Nesse viés, visto que a equipe de enfermagem tem 

responsabilidade diante a avaliação, tratamento e prevenção de 

lesões, estes devem portar de um conhecimento técnico e 

científico para qualificar a assistência e gerar um cuidado que 
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proporcione um melhor conforto e bem-estar ao paciente, bem 

como seus familiares. Nota-se, então, a importância da 

qualificação dos profissionais da enfermagem mediante a 

prestação desses cuidados, pois estes são primordiais na 

assistência ao paciente. 

Portanto, faz-se necessário o incentivo de pesquisas 

voltadas para estudos destinados ao propósito de conhecer 

fidedignamente o perfil da pessoa que apresenta diagnóstico de 

câncer e que progrediu para o aparecimento de feridas 

tegumentares. Assim, é fundamental traçar um plano de 

cuidados, a fim de melhorar a qualidade de vida desses 

pacientes, buscando medidas que reduzam a migração de 

células cancerígenas para a pele, impedindo o surgimento 

destas feridas causadoras de desconforto físico, social e 

emocional. 
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RESUMO: Introdução: O período pré-operatório proporciona 
maior vulnerabilidade ao sujeito, favorecendo o surgimento da 
ansiedade. Neste momento a equipe de enfermagem é 
imprescindível, principalmente, através da utilização de 
inúmeras estratégias de cuidado, a fim de evitar sequelas ao 
individuo. Objetivo: Analisar a produção científica sobre os 
cuidados de enfermagem relacionados à ansiedade no período 
pré-operatório. Materiais e método: Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura com objetivo de analisar a produção 
científica sobre os cuidados de enfermagem relacionados à 
ansiedade no período pré-operatório, destacando as 
intervenções e sua importância. Os estudos foram incluídos 
através da busca nas bases de dados BIREME, MEDLINE e 
SciELO com o uso dos descritores Ansiedade AND 
Enfermagem AND Período Pré-Operatório, e no PubMed com 
os descritores Anxiety AND Nursing AND Preoperative Period. 
Resultados e Discussão: A maior parte dos resultados deste 
estudo destaca que as ações de enfermagem, de caráter 
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informativo, terapêutico e educativo, produziram efeitos 
positivos no quesito ansiedade dos pacientes, impactando na 
prevenção e diminuição desses níveis. Entretanto, um artigo 
diferiu deste pensamento, pois afirma que essas ações não 
estão relacionadas com o controle emocional no período pré-
operatório. Conclusões: A equipe de enfermagem é muito 
importante, para a diminuição dos níveis de ansiedade na fase 
do pré-operatório, através de ações terapêuticas, informativas 
e educativas. 
Palavras-chave: Ansiedade. Enfermagem. Período Pré-
Operatório 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ansiedade é definida como uma sensação de mal-estar 

psíquico caracterizado pelo temor de um perigo eminentemente 

real ou imaginário (GONÇALVES, T. F.; MEDEIROS, V. C.C., 

2016).  

Diante de um procedimento cirúrgico, a fase pré-

operatória é tida como um período de tempo em que a pessoa 

está mais vulnerável em relação às suas necessidades 

fisiológicas e psíquicas, favorecendo ao desequilíbrio da 

psique, e consequentemente, o transtorno de ansiedade 

(GONÇALVES, K. K. N., et al., 2016). 

 A incidência de ansiedade pré-operatória varia de 40 a 

76% de casos, de acordo com a percepção do sujeito junto ao 

processo pelo qual será submetido e está mais frequentemente 

associada a cirurgias de grande porte eletivas (FELIX, M. M. S. 

et al., 2018). 

Assistência em saúde desqualificada por parte do 

enfermeiro no período pré-operatório pode desencadear 

agravos à condição mental do cliente. A falta de orientação e 
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ausência de apoio frente à necessidades de saúde, resulta em 

níveis de ansiedade e depressão do sujeito ao longo de toda a 

permanência no ambiente hospitalar (COSTA, T. M. N.; 

SAMPAIO, C. E. P., 2015; GONÇALVES, K. K. N., et al. 2016).  

As reações vão desde sentimentos de ameaça - sejam 

imaginárias ou reais - até a despersonalização, além de 

pensamentos distorcidos quanto ao futuro procedimento. Isso 

tende a afetar a execução e recuperação do cliente, visto que 

as condições emocionais interferem no sistema imune e no 

estado físico do mesmo. Em conformidade ao nível de 

ansiedade, algumas cirurgias podem vir a ser anuladas 

(GONÇALVES, K. K. N., et al. 2016). 

O profissional em saúde necessita compreender a 

subjetividade do paciente que será submetido a alguma 

cirurgia, assim como toda a sintomatologia advinda da 

expectativa com relação ao procedimento (GONÇALVES, M. A. 

R.; CEREJO, M. N. R.; MARTINS, J. C. A., 2017).   

Dentro da equipe multiprofissional de saúde, a 

enfermagem se faz mais próxima do paciente durante a 

internação hospitalar, e por isso tem função crucial na 

construção, efetivação, evolução e implantação de 

transformações e condutas diante do estado psicológico do 

paciente no período pré-operatório (GONÇALVES, M. A. R.; 

CEREJO; M. N. R.; MARTINS, J. C. A., 2017; SANTOS; J. 

HENCKMEIER; L.; BENEDET, S. A., 2011). 

Com isso, lidar adequadamente com a ansiedade pré-

operatória tem como consequência uma positividade no 

resultado cirúrgico, além de reduzir custo para a instituição e 

promover satisfação do cliente. Existe um leque de técnicas 

direcionadas a esse ponto, envolvendo mente e corpo, quando 

se tratar de cenários estressantes, a exemplo de cirurgias 
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eletivas. Dentre estas, incluem-se práticas de relaxamento 

interligado a imagens, assim como, meditação (FELIX, M. M. S., 

et al., 2018). 

Ademais, outras abordagens podem ser executadas pela 

equipe para minimizar e promover conforto do indivíduo, não 

apenas por meio medicamentoso, mas também de caráter 

psicológico e físico. Podendo ser estes realizados através dos 

encontros de planejamento para sua cirurgia, bem como 

através do repasse de informações sobre todo o processo 

perioperatório ao qual estará submetido. Minimizando, portanto, 

a apreensão do indivíduo com relação ao seu procedimento 

(GONÇALVES et al., 2016). 

Esse conhecimento favorece na diminuição do 

surgimento desse agravo durante esse período da vida 

(GONÇALVES et al., 2016). Dessa forma, percebe-se que o uso 

de tecnologias leves do cuidado, por enfermeiros, como 

orientações, escuta pode impactar de forma significativa na vida 

do paciente, visto que o procedimento cirúrgico é algo 

desconhecido, levando a ansiedade e outras complicações. Por 

isso, esse trabalho tem como objetivo analisar a produção 

científica sobre os cuidados de enfermagem relacionados à 

ansiedade no período pré-operatório. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata de uma revisão integrativa de artigos 

científicos, a qual realiza um panorama geral de um 

determinado assunto, além de gerar conclusões e descobrir as 

lacunas existentes na teoria, as quais devem ser concluídas a 

partir de novos estudos (RIBEIRO, J. L. P., 2014). 
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A temática deste artigo é a Assistência de Enfermagem 

Perioperatória e apresenta como pergunta norteadora foi a 

seguinte: “Quais os cuidados de enfermagem mais efetivos 

para diminuição da ansiedade pré-operatória?”. A revisão foi 

elaborada por discentes de Enfermagem.  

As fontes de informações utilizadas foram os bancos de 

dados Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), MEDLINE 

(Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica), 

PubMed e SciELO (Scientific Eletronic Library Online), onde 

foram realizadas buscas manuais que seguiram etapas e 

critérios pré-estabelecidos, iniciadas no dia 30 de abril de 2019 

e finalizadas no dia 17 de maio de 2019. 

Para busca na Bireme, MEDLINE e SciELO os 

descritores utilizados foram: Ansiedade AND Enfermagem AND 

Período Pré-Operatório. Para o PubMed os descritores foram: 

Anxiety AND Nursing AND Preoperative Period.  

A primeira etapa da seleção dos estudos compreende 

uma triagem, à qual se analisou os seguintes critérios de 

elegibilidade: a) estudos contemplando os descritores 

determinados anteriormente, b) estudos em texto completo c) 

estudos nos idiomas espanhol, inglês e português, d) estudos 

com ano de publicação entre 2015 a 2018.  

No PubMed foi acrescentado como critério de 

elegibilidade: b) estudos em texto completo grátis. A partir 

destes critérios, ocorreu a leitura dos títulos e resumos dos 

estudos para conclusão da triagem através da análise dos 

demais critérios de elegibilidade: e) estudos sobre cuidados de 

enfermagem relacionados à ansiedade no pré-operatório, f) 

estudos que apresentem intervenções de enfermagem, g) 

estudos condizentes a artigos científicos, h) verificação e 
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exclusão de estudos duplicados, aos quais foi contabilizada 

uma única vez. 

A partir da seleção dos estudos na triagem, houve a 

leitura dos textos na íntegra com o objetivo de uma análise 

criteriosa dos estudos pré-selecionados e verificação dos 

critérios para inclusão ou exclusão destes. Os critérios de 

inclusão seguidos foram: a) estudos com foco nos cuidados de 

enfermagem no pré-operatório, b) estudos que apresentem 

intervenções de enfermagem para controle da ansiedade no 

pré-operatório. Como critérios de exclusão foram elencados: a) 

estudos não relacionados à área da enfermagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado da primeira busca nas bases de dados, 

resultou em 302 artigos na Bireme, 193 na MEDLINE, 132 na 

PubMed e 17 na SciELO (total: 644). Após a introdução dos 

filtros e análise com os critérios da triagem, esses números 

reduziram para 9, 2, 4 e 1 (total: 16), respectivamente. 

Posteriormente, foram lidos os textos na íntegra e observados 

os critérios de inclusão e exclusão totalizando 14 artigos 

incluídos no estudo, sendo 8 na Bireme, 2 na MEDLINE, 3 na 

PubMed e 1 na SciELO. Toda a pesquisa foi sistematizada no 

Fluxograma 1.  

Fluxograma 1. Pesquisa nas bases de dados PubMed, 

Scielo e BVS. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 Por fim, os estudos selecionados foram expostos na 

forma de tabela, dispostas de acordo com a ordem alfabética 

dos títulos em português, evidenciando o banco de dados, 

título, autor, ano de publicação e principais resultados dos 

artigos (tabela 1). Na exposição da tabela, referente ao banco 

de dados, 57,1% diz respeito à Bireme, 14,3% a MEDLINE, 

21,4% ao PubMed e 7,1% a SciELO. 

 

  

Base de dados

Bireme: 302

Filtros e 
critérios de 
triagem: 9

Texto 
Completo: 8

MEDLINE: 193

Filtros e 
critérios de 
triagem: 2

Texto 
Completo: 2

Pubmed:132

Filtros e 
critérios de 
triagem: 4

Texto 
Completo: 3

Scielo: 17

Filtros e 
critérios de 
triagem: 1

Texto 
Completo: 1

Total: 14 
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Tabela 1. Artigos sobre cuidados de enfermagem relacionados 
à ansiedade no período pré-operatório incluídos na revisão da 
literatura. 

Banco de 
dados 

Título Autor, ano de 
publicação 

Principais resultados 

Bireme Can nurse-led 
preoperative education 

reduce anxiety and 
postoperative 

complications of 
patients undergoing 

cardiac surgery? 

KALOGIANNI, 
A., et al, 2015. 

Foi constatado redução 
da ansiedade, no dia 
antes da cirurgia, no 

grupo que sofreu 
intervenção pelos 

enfermeiros. Nenhuma 
diferença significativa 

foi encontrada no tempo 
de permanência ou 

readmissão. 

SciELO A influência da 
informação fornecida 

pelos enfermeiros sobre 
a ansiedade pré-

operatória. 

GONÇALVES, 
M. A. R.; 

CEREJO, M. N. 
R.; MARTINS, 
J. C. A., 2017. 

É perceptível que os 
pacientes encontram-se 
melhor informados no 
tocante de aspectos 

administrativos, 
logísticos e 

organizacionais do que 
relacionado aos 

cuidados de 
enfermagem em si. 

Além disso, o nível de 
ansiedade não 

diferencia na presença 
ou ausência de 

experiências cirúrgicas 
anteriores, também não 

apresenta relação 
significativa com a 

informação dada pela 
enfermagem. 
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Bireme Ansiedade no período 
pré-operatório de 
cirurgia cardíaca. 

GONÇALVES, 
K. K. N., et al, 

2016. 

Notou-se prevalência 
de ansiedade no sexo 

feminino, além 
daqueles pacientes que 

já haviam realizados 
cirurgias cardíacas 

prévias. Além disso, foi 
possível perceber que a 

enfermagem ainda 
reconhece esse quadro, 

mas não o inclui na 
sistematização de sua 

assistência. 

Bireme As orientações de 
enfermagem e sua 

influência nos níveis de 
ansiedade dos 

pacientes cirúrgicos 
hospitalares. 

COSTA, T. M. 
N.; SAMPAIO, 
C. E. P., 2015. 

Foi notória a influência 
das orientações pré-

operatórias no quesito 
ansiedade, tornando os 

pacientes que as 
receberam, menos 
ansiosos do que 

aqueles não orientados. 

Bireme A visita pré-operatória 
como fator atenuante 

da ansiedade em 
pacientes cirúrgicos. 

GONÇALVES, 
T. F.; 

MEDEIROS, V. 
C. C., 2016. 

Constatou-se que a 
visita de enfermagem 

no período pré-
operatório contribui 
para a redução dos 

níveis de ansiedade. 

Bireme .Nursing care to the 
aesthetic surgical 

procedures. 

 

LAGUADO, E. 
J.; YARURO, 

K. B.; 
HERNANDEZ, 
E. J. C., 2015. 

Ofertar informações 
pré-operatórias, seja ao 
paciente ou sua família, 
impacta nos índices de 
ansiedade, reduzindo-
os. Assim, facilitando 
sua recuperação e 

reduzindo o tempo de 
internação hospitalar. 
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PubMed Educação pré-
operatória em delirium 

pós-operatório, 
ansiedade e 

conhecimento em 
pacientes com 

tromboendarterectomia 
pulmonar. 

CHEVILLON, 
C., et al, 2015. 

A prática da 
orientação/educação 
pré-operatória não 

diminuiu a ocorrência 
do quadro de ansiedade 

pré-operatória ou 
delirium pós-operatório. 

Bireme Effects of a Clown-
Nurse Educational 
Intervention on the 

Reduction of 
Postoperative Anxiety 

and Pain Among 
Preschool Children and 

Their Accompanying 
Parents in South Korea. 

YUN, O. B.; 
KIM, S. J.; 
JUNG, D., 

2015. 

Nos Pais e crianças que 
receberam a terapia, 

pode-se notar a 
significativa redução da 
ansiedade fisiológica, 
explícitos através da 

pressão arterial 
sistólica, dor pós-
cirúrgica e testes 
padronizados de 

ansiedade. 

Bireme Short-term intervention 
to reduce anxiety before 
coronary artery bypass 
surgery--a randomised 

controlled trial. 

HEILMANN, C., 
et al, 2016. 

A intervenção 
psicossocial proposta, 

por meio de 
enfermeiros 

capacitados, em 
pacientes submetidos à 

cirurgia de 
revascularização 
miocárdica teve 

repercussão maior na 
diminuição dos níveis 

de ansiedade pré e pós-
operatória, do que 

informação rotineira de 
forma isolada. 
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PubMed The effect of nursing 
intervention on 

preoperative cataract. 

GON, D., et al, 
2018. 

O vídeo educativo e 
instruções dadas pela 
enfermeira aumentam 
exponencialmente o 

grau de satisfação com 
a cirurgia de catarata, 

além de reduzir a 
ansiedade. Não foram 
constatadas diferenças 
significativas quanto ao 

desconforto, risco, 
função visual e 

qualidade do sono, 
pontos esses, também 

analisados. 

MEDLINE Preparing the family 
and children for surgery 

 

AL-SAGARAT, 
A. Y., et. al, 

2017 

A prática de ações pré-
operatórias baseada em 

vestir-se de palhaço 
tem eficácia na 

diminuição dos níveis 
de ansiedade não 
apenas entre as 

crianças, mas também 
entre os pais. Tal 

método é considerado 
positivo por parte dos 

enfermeiros. 

Bireme Inevitable problems of 
older people: 

presurgery information 
effect on anxiety levels 
in patients undergoing 

cataract surgery. 

OZLU, Z. K.; 
TUG, O.; 

YAYLA, A. C., 
2016. 

Os cuidados de 
enfermagem sejam 

educativos, informativos 
e planejados 

demonstraram impacto 
nos níveis de ansiedade 

em pacientes que se 
submeterem ao 

procedimento cirúrgico 
de catarata. 
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PubMed Guided imagery 
relaxation therapy on 

preoperative anxiety: a 
randomized clinical trial. 

FELIX, M. M. 
S., et al, 2018. 

Observou-se que 
terapias 

complementares como, 
acupuntura, música e 

massagens, estratégias 
na intervenção de 

enfermagem, 
concomitante à 

medicina convencional 
tem efetividade no 

período perioperatório e 
produz benefícios 

substanciais. 

MEDLINE A combined intervention 
of art therapy and clown 

visits to reduce 
preoperative anxiety in 

children. 

DIONIGI, A.; 
GREMIGNI, P., 

2016. 

Enfermeiros avaliam 
positivamente a arte 
terapia como fator 

predisponente para 
redução de ansiedade, 

em crianças, na 
separação pré-

operatória dos pais. 

Fonte: elaborada pela autora.  

Segundo Akinsulore e colaboradores (2015), a 

ansiedade é um sentimento danoso que envolve diversas 

sensações de angústia, nervosismo tensão e exercício da 

autonomia. Com a análise dos estudos selecionados, observa-

se a importância dos cuidados de enfermagem para a redução 

da ansiedade pré-operatória, visto que entre os artigos incluídos 

somente um diverge deste pensamento. 

Um estudo específico, afirma que não há relação da 

assistência de enfermagem com a melhora do quadro de 

ansiedade no período que precede a cirurgia, já que conforme 

os resultados encontrados as informações dos enfermeiros 
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durante o pré-operatório não foram significativas para o controle 

emocional no perioperatório (CHEVILLON, C., et al., 2015). 

Todavia, os demais artigos apresentam as intervenções 

realizadas pelo profissional de enfermagem e através dos 

resultados fundamentam a relevância do enfermeiro neste 

cuidado. Averigua-se que apesar da ansiedade ser o 

diagnóstico de enfermagem mais frequente no pré-operatório, a 

visita do enfermeiro neste período influencia diretamente no 

quadro do paciente e trata-se de um dos procedimentos 

evidenciados na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 

(7.498/86). (GONÇALVES, K. K. N.; MEDEIROS, V. C. C., 

2016; OZLU, Z. K.; TUG, O.; YAYLA, A. Ç., 2016; 

GONÇALVES, M. A. R.; CEREJO, M. N. R.; MARTINS, J. C. A., 

2017). 

Percebe-se também que a dúvida sobre os 

procedimentos a serem realizados e a autoimagem após a 

cirurgia são as principais queixas relatadas durante o 

acompanhamento da enfermagem, enfatizando as orientações 

como o cuidado principal na assistência operatória 

(GONÇALVES, K. K. N.; MEDEIROS, V. C. C., 2016; OZLU, Z. 

K.; TUG, O.; YAYLA, A. Ç., 2016; GONÇALVES, M. A. R.; 

CEREJO, M. N. R.; MARTINS, J. C. A., 2017). 

Acerca das orientações de enfermagem, atesta-se a 

relação da consulta para a verificação da idade, gênero, nível 

de escolaridade e histórico de cirurgias pregressas, 

considerando a influência destas informações nos parâmetros 

da ansiedade, atentando-se à intervenção de educação pré-

cirúrgica concretizada pelo enfermeiro, com base na 

observação do traço e do estado de ansiedade fomentando o 

diagnóstico (COSTA; SAMPAIO, 2015; GONÇALVES et al, 

2016; GONÇALVES; CEREJO; MARTINS, 2017).  
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Um estudo diferente obteve resultados que confirmam 

essa indispensabilidade da enfermagem sendo eles, os 

seguintes: os pacientes que tinham orientações tinham níveis 

baixos da ansiedade, enquanto os que não receberam estas 

demonstraram modificações importantes, como por exemplo: 

6,6% dos pacientes possuíam esse sentimento baixo, 73,3% 

médio e alto 20% (COSTA, T. M. N.; SAMPAIO, C. E. P., 2015). 

De acordo com Gonçalves e colaboradores (2016), as 

condições clínicas pré-existentes como um fator determinante 

para o aspecto emocional presente nas fases que envolvem o 

procedimento cirúrgico. Estas condições pessoais, clínicas e 

psicológicas interferem diretamente ao tempo de internação 

hospitalar, às complicações e morbimortalidade pós-operatória 

e à satisfação com a qualidade da assistência, incluindo o 

suporte da dor e a cooperação dos pacientes com o cuidado 

(COSTA, T. M. N.; SAMPAIO, C. E. P., 2015; KALOGIANNI, A., 

et al, 2015; GONÇALVES, K. K.. N., et al, 2016; GON, D., et al, 

2018).  

Nota-se, portanto, que orientar é um dos serviços que 

fundamentam o papel da enfermagem, principalmente no que 

diz respeito ao controle da ansiedade no âmbito cirúrgico 

(COSTA, T. M. N.; SAMPAIO, C. E. P., 2015). 

Ressaltam-se as diversas intervenções que abrangem a 

troca de informações entre profissional, paciente, família e 

cuidador. Um artigo usa como método de vídeo para educação 

no pré-operatório. Este modo de intervir auxilia na diminuição 

da ansiedade e no monitoramento da satisfação do paciente. 

Em contrapartida, outros estudos utilizam como intervenção, os 

enfermeiros-palhaços e a arte terapia. Pois outra pesquisa 

afirma que esse é o método de interação mais positivo, que se 

sobressai na ala pediátrica e caracteriza-se pelo controle 
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emocional que envolve a criança e os pais (GON, D., et al., 

2018; YUN, O. B.; KIM, S.J; JUNG, D., 2015;. AL-SAGARAT, A. 

Y., et al., 2017; DIONIGI, A.; GREMIGNI, P., 2016). 

Repara-se que as capacitações para enfermeiros 

contribuem para o impacto positivo das ações realizadas. O 

contexto psicossocial realça o trabalho destes profissionais, 

uma vez que este faz parte ativamente da rotina do paciente, 

observando o isolamento e a separação social, a quebra das 

atividades do cotidiano, a dependência, a inquietação e o 

receio. Destarte, a escuta terapêutica, o apoio social e familiar, 

o acolhimento e o suporte religioso tornam-se intervenções 

significativas no amparo à ansiedade pré-operatória (COSTA, 

T. M. N.; SAMPAIO, C. E. P., 2015; LAGUADO; E. J. YARURO, 

K. B.; HERNANDEZ, E. J. C., 2015; GONÇALVES, K. K.N., et 

al, 2016; HEILMANN, C., et al, 2016).  

Por fim, o uso de práticas alternativas e complementares 

também gera um impacto positivo na saúde do indivíduo, diante 

do estresse apresentado para melhora da qualidade de vida do 

paciente (FELIX, M. M. S., et al, 2018). 

Consequentemente, a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem deve estar presente no Processo de Enfermagem, 

principalmente na escolha das intervenções a serem realizadas 

no cuidado, a fim de obter os resultados esperados na atenção 

à ansiedade pré-operatória. Entretanto, apesar destes cuidados 

atuarem diretamente no estresse do paciente cirúrgico, estes 

ainda não se fazem presentes de forma efetiva na rotina 

hospitalar dos enfermeiros (GONÇALVES, K. K. N., et al, 2016).  

Em um estudo distinto, que demonstra a visão dos 

pacientes, torna-se exposto que existem pontos positivos e 

negativos na assistência de enfermagem, pois ainda existem 
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falhas, ainda que exista contentamento por parte dos clientes 

(ROCHA, D. R.; IVO, O. P., 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

O período antecedente ao procedimento cirúrgico 

consiste em um momento de incertezas e ansiedade, muitas 

vezes devido ao recebimento ineficaz de informação. O 

profissional de enfermagem é visto como fonte do saber, por 

parte do paciente, e este, deve ser responsável por  fornecer  

as informações necessárias, retirando as possíveis dúvidas e 

desmistificando mitos que o sujeito possa trazer do senso 

comum, a fim de informar e deixar o indivíduo a par dos 

cuidados e ações ao qual será submetido no perioperatório. 

Diante disso, percebe-se que uma simples informação, 

banalizada na maioria das vezes pelos profissionais, tem 

grande relevância nesse cenário. Esse aspecto foi notado nos 

resultados das pesquisas, as quais destacam que as ações de 

enfermagem, de caráter informativo, terapêutico e educativo, 

produziram efeitos positivos no quesito ansiedade dos 

pacientes, impactando na prevenção e diminuição desses 

níveis. 

 Por isso, torna-se essencial que o enfermeiro assuma o 

seu papel pautado na integralidade e sistematização da 

assistência, articulando as medidas necessárias para 

enfrentamento deste quadro nas suas práticas diárias. 
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RESUMO: objetivou-se analisar a influência do estresse no 
ambiente de trabalho dos profissionais de enfermagem. Trata-
se de uma revisão bibliográfica realizada no mês de novembro 
de 2019, por meio do levantamento de dados nas bases de 
dados da Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior (CAPES) e Biblioteca virtual de saúde (BVS). A partir 
da busca foram selecionados 11 artigos os quais relataram 
alguns pontos principais que se assemelham, como: Condições 
de trabalho, ambiente desfavorável, sobrecarga, cansaço, falta 
de organização e de recursos materiais e humanos como 
principais estressores. Além disso, foi relatado nos estudos que 
o estresse influênciava negativamente a qualidade da 
assistência de enfermagem prestada por esses 
profissionais. Frente aos achados desse estudo, ressalta-se a 
importância dos gestores analisarem a influência do estresse e 
dos fatores estressores no ambiente de trabalho da equipe de 
enfermagem, visando desenvolver medidas de prevenção e 
controle em relação ao estresse e melhorando assim, a 
qualidade de vida e bem-estar de todos os envolvidos no 
ambiente. 

mailto:joycepetrovna@gmail.com.br
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Palavras-chave: Ambiente de trabalho. Estresse. 
Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O estresse é um mecanismo biológico ao qual pode ser 

manifestado em forma aguda ou crônica variando entre os 

indivíduos, em que os sinais e sintomas evoluem de acordo com 

o tipo e etapa vivenciado (BRASIL, 2015). 

Segundo Rodrigues (1997, p.24), o estresse é definido 

como uma reação individual da relação entre indivíduo, 

ambiente e circunstâncias e pode ser desencadeado tanto de 

fatores externos quanto internos (RODRIGUES, 1997). 

Estudos relevantes nessa área foram propostos pelo 

endocrinologista Hans Selye, em 1956, que identificou que 

vários pacientes apresentavam um mesmo padrão de resposta 

fisiológica para uma série de experiências sensoriais. Essas 

experiências foram definidas como estressoras provocando “um 

desgaste geral do organismo”; ou seja, um esforço de 

adaptação empreendido pelo organismo (SELYE, 1956). 

A síndrome geral de adaptação proposta por Selye é 

responsável pela manifestação do estresse em que mostrasse 

composta por três fases: De alerta, resistência e exaustão. 

(ARANTES, 2002 apud SELYE,1959) 

 As fases do estresse citadas acima, são descritas, 

segundo o Ministério da Saúde, como a primeira de alerta 

representando o momento quando o indivíduo se liga ao 

estressor; a segunda de resistência pode ter dois fins ou de 

adaptação ou eliminação acerca do problema em que o corpo 

busca a homeostasia; por fim o terceiro chamado de exaustão 

é representado pelo aparecimento de dificuldades físicas que 



A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS 

ENFERMEIROS 

110 
 

aparecem como doença. Além do mais, vale ressaltar que em 

todas as fases podem surgir reações variadas (BRASIL, 2015). 

O mecanismo de estresse desencadeia a liberação de 

diversos hormônios entre eles a adrenalina os quais irão causar 

influência em aspectos biológicos e consequentemente podem 

provocar mudanças em outros aspectos da vida do indivíduo 

acometido. 

Várias pesquisas têm relacionado o estresse crônico 

com uma diminuição das defesas do organismo, levando ao 

desenvolvimento de doenças (câncer e outras) e de reações 

alérgicas e ao aumento da susceptibilidade a infecções como 

herpes, gripe e resfriado (BAUER, 2016, p.24) 

Apesar de comumente utilizarmos o termo estresse no 

dia a dia para designar “sobrecarga” de trabalho ou de tensões. 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o 

estresse afeta mais de 90% da população mundial e é 

considerado uma epidemia global. Na Classificação 

Internacional de Doenças, (CID-10) é classificado pela letra F-

43.2 conhecido como Transtorno de Adaptação. Já na 

Classificação das Doenças Mentais da Associação Norte-

Americana de Psiquiatria o (DSM.IV) descreve como 

Transtorno de Estresse Agudo (BRASIL, 2015). 

Os profissionais de enfermagem vivenciam diversas 

situações complexas as quais necessitam manter atenção e 

controle das suas ações diante dos problemas que surgem no 

dia a dia da profissão. Com tarefas muitas vezes meticulosas 

desenvolvidas pela equipe de enfermagem é essencial que os 

mesmos se mantenham física, biológica e psiquicamente 

estáveis. 

Diante disso, pode-se perceber que o estresse assim 

como outros fatores como: fome, cansaço e sobrecarga de 
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trabalho tem importante papel diante das ações executadas 

pelos enfermeiros podendo ter grande influência nos resultados 

das assistências prestadas no ambiente de trabalho desde a 

atenção primária até às unidades de terapia intensiva. 

Considerando que o ambiente de trabalho dos 

profissionais de enfermagem requer grande atenção para 

execução de suas atividades, necessita-se de profissionais com 

o mínimo de estressores. Em contrapartida, o próprio local de 

trabalho é um grande desencadeador de estressores. A partir 

disso, o presente estudo tem como objetivo analisar a influência 

do estresse no ambiente de trabalho dos profissionais de 

enfermagem. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo caracteriza-se como revisão 

bibliográfica acerca da influência do estresse no ambiente de 

trabalho dos enfermeiros, propondo- se a responder a seguinte 

questão norteadora: “Qual a influência que o estresse possui no 

ambiente de trabalho dos profissionais de enfermagem? ” 

 No período de novembro de 2019, foi realizada a busca 

nas plataformas Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal 

de nível superior (CAPES) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

utilizando o operador booleano “AND” e os descritores:  

Estresse, ambiente de trabalho, enfermagem, influência. Na 

primeira plataforma foram encontrados 232 artigos e na 

segunda 11 artigos. 

 A fim de especificar a busca foram usados como critérios 

de inclusão: Artigos disponíveis online, últimos 5 anos, que 

abordassem a temática do estresse e tivessem relação com o 
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ambiente de trabalho da enfermagem. O critério de exclusão foi 

repetição dos artigos nas bases de dados. 

Após leitura dos artigos e utilizar os critérios de inclusão 

e exclusão foram selecionados onze artigos para fazer parte do 

presente estudo.  

 

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos artigos 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O estresse é difícil de ser definido devido sua 

subjetividade e individualidade, o que dificulta sua 

compreensão, necessitando assim analisar todos os aspectos 

que o cercam a fim de facilitar a análise do mesmo. Após sua 

análise é possível perceber como ele influencia no bem-estar 

do indivíduo e no significado de saúde. 

 A condição de saúde e qualidade de vida dos 

profissionais sofre variações diante dos diversos estressores 

vivenciados no dia a dia, inclusive no ambiente de trabalho dos 

mesmos. Diante disso, as ações dos enfermeiros são 
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influenciadas negativamente refletindo na assistência prestada 

aos pacientes e aos familiares em âmbito profissional. 

 Através da análise dos artigos selecionados, distribuídos 

e resumidos no Quadro 1, percebe-se alguns pontos principais 

que se assemelham entre eles, como: Condições de trabalho, 

de ambiente, sobrecarga, cansaço, organização e falta de 

recursos materiais e humanos.  

 

Quadro 1. Síntese dos estudos apresentados 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVOS CONCLUSÕES 

A.  

Estresse 

ocupacional 

da equipe de 

enfermagem 

de um 

serviço de 

atendimento 

móvel de 

urgência 

Meireles AR, 

Machado MG,  

Silva RM,  

Santos OP, 

Moraes-Filho IM, 

Ribeiro FMSS 

 

2018 

Analisar o 

nível de 

estresse 

ocupacional 

dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

do serviço de 

atendimento 

móvel de 

urgência em 

Goiás. 

Houve baixo nível 

de estresse em 

54,55% da amostra 

estudada. Sendo 

distribuição das 

tarefas, pouca 

perspectiva de 

crescimento 

profissional e déficit 

na capacitação 

profissional os 

principais 

estressores 

relatados. 
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 B. 

Estresse e 

burnout em 

profissionais 

de 

enfermagem 

de unidade 

de terapia 

intensiva e 

semi-

intensiva 

Silva GSA, 

 Silva GAV,  

Silva RM,  

Andolhe R, 

 Padilha KG,  

Costa ALS 

 

2018 

Identificar a 

frequência dos 

sintomas de 

estresse e a 

ocorrência de 

Síndrome de 

Burnout em 

profissionais 

de 

enfermagem 

que atuam em 

unidade de 

terapia 

intensiva e 

semi intensiva 

A maioria dos 

profissionais 

estudados 

apresentaram 

moderado nível de 

estresse (48%). 

Sendo os sintomas 

mais frequentes 

relatados: 

desgaste, cansaço 

e sobrecarga. 

C. 

Qualidade de 

vida dos 

profissionais 

atuantes no 

centro 

cirúrgico 

Soares LMP, 

Oliveira VC, 

Sousa LAA 

 

2017 

 

Verificar quais 

os fatores 

estressantes 

que 

Interferem na 

qualidade de 

vida dos 

profissionais 

que atuam no 

Centro 

Cirúrgico de 

diferentes 

hospitais 

O estresse dos 

profissionais 

relacionou-se com 

fatores de natureza 

objetiva como: 

ambiente fechado, 

sobrecarga, 

relações 

interpessoais e falta 

de materiais. 

D. 

Segurança 

do paciente e 

enfermagem: 

interface com 

estresse e 

Sousa P, 

Rodrigues 

CCFM, 

Santos VEP 

 

Analisar 

estudos sobre 

estresse, 

Síndrome de 

Burnout e 

segurança do 

Os fatores 

considerados 

contribuintes para o 

estresse foram: 

Condições 

precárias de 
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Síndrome de 

Burnout. 

2017 paciente no 

âmbito da 

assistência de 

enfermagem 

no ambiente 

hospitalar 

trabalho e 

sobrecarga. Além 

disso, contatou-se 

que o estresse no 

cotidiano aumenta 

a vulnerabilidade 

de assistência 

insegura. 

E. 

Associação 

entre 

síndrome de 

burnout, uso 

nocivo de 

álcool e 

tabagismo 

em 

enfermagem 

na UTI de 

um hospital 

universitário 

Fernandes LS, 

Nitsche MJT, 

Godoy ID. 

 

2018 

 Verificar a 

presença da 

Síndrome de 

burnout entre 

profissionais 

da área de 

Enfermagem, 

nas Unidades 

de Terapia 

Intensiva de 

um Hospital 

Universitário, e 

a existência de 

associação 

entre consumo 

de álcool e 

tabaco. 

Aferiu-se a 

necessidade de 

intervenções por 

parte dos gestores 

dos serviços de 

saúde a fim de 

preservar a saúde 

dos profissionais de 

enfermagem que 

compunham a 

equipe 

multidisciplinar no 

ambiente de terapia 

intensiva. 
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F. 

Revisão da 

literatura 

sobre os 

riscos do 

ambiente de 

trabalho 

quanto às 

condições 

laborais e o 

impacto na 

saúde do 

trabalhador 

Ferreira AP,  

Grams MT,  

Erthal RMC,  

Girianelli VR,  

Oliveira MHB 

2018 

Analisar, na 

literatura 

nacional e na 

internacional, 

os riscos do 

meio ambiente 

de trabalho 

quanto às 

condições 

laborais e o 

impacto na 

saúde do 

trabalhador. 

Os trabalhadores 

ficam sujeitos à 

exposição de 

aspectos materiais, 

físicos, químicos, 

biológicos, culturais 

e organizacionais 

nos processos de 

trabalho. E os 

agravos à saúde 

dos profissionais 

está ligado aos 

riscos que o 

ambiente de 

trabalho oferece. 

G. 

Estresse 

ocupacional 

em 

profissionais 

de 

enfermagem 

Rodriguez EOL, 

Oliveira JKA, 

Neto DL, 

Gois CFL, 

Campos MPA, 

Mattos MCT. 

 

2018 

 Analisar os 

fatores de 

estresse em 

enfermeiros de 

um hospital 

universitário da 

cidade de 

Aracaju, 

Sergipe, Brasil 

 A enfermagem se 

revelou como uma 

profissão de risco 

para o estresse 

ocupacional, 

sofrendo diversas 

influências dos 

fatores analisados, 

relacionados à 

organização e ao 

processo de 

trabalho. 
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H. 

Estresse 

ocupacional 

e cultura de 

segurança: 

tendências 

para 

contribuição 

e construção 

do 

conheciment

o em 

enfermagem 

Munhoz OL, 

Andolhe R, 

Schimith MD, 

Oliveira G, 

Ribeiro PL, 

Silva TC, 

Cremonese L 

 

2018 

Identificar e 

caracterizar as 

tendências das 

teses e 

dissertações 

em 

enfermagem 

produzidas no 

Brasil, acerca 

da temática do 

estresse 

ocupacional da 

equipe de 

enfermagem 

associado à 

cultura de 

segurança 

 A partir da análise 

das teses e 

dissertações um 

dos pontos 

identificados foi a 

insatisfação 

profissional e a falta 

de recursos 

materiais e 

humanos que 

surgiram como 

estressores 

ocupacionais, 

desfavorecendo a 

cultura de 

segurança. Além 

disso o estresse 

ocupacional foi 

considerado uma 

influência negativa 

no trabalho. 
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I. 

Carga de 

trabalho de 

enfermagem, 

estresse/bur

nout, 

satisfação e 

incidentes 

em unidade 

de terapia 

intensiva de 

trauma 

Padilha KG, 

Barbosa RL, 

Andolhe R, 

Oliveira EM, 

Ducci AJ, 

Bregalda RS, 

Secco LMD. 

 

2017 

 Analisar a 

influência da 

carga trabalho, 

estresse, 

Burnout, 

satisfação e 

percepção do 

ambiente de 

cuidado, pela 

equipe de 

enfermagem 

com a 

presença de 

eventos 

adversos em 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva de 

Trauma.  

Profissionais de 

enfermagem 

podem sofrer com 

os níveis elevados 

de estresse, carga 

de trabalho, 

ambiente de 

trabalho 

inadequado e 

insatisfação 

profissional, que 

podem 

comprometer a 

segurança dos 

pacientes 

J. 

Estressores 

afetando a 

capacidade 

para o 

trabalho em 

diferentes 

grupos 

etários na 

Enfermagem: 

seguimento 

de 2 anos 

Martinez MC, 

Latorre MRDO, 

Fischer FM. 

 

 

 

 

2017 

 

Verifica as 

modificações 

ocorridas na 

capacidade de 

trabalho ao 

longo de um 

seguimento de 

2 anos, entre 

trabalhadores 

de 

enfermagem, 

bem como 

Apresentou relação 

entre piora da 

exposição aos 

estressores e 

comprometimento 

da capacidade de 

trabalho. Houve 

diferença no 

impacto dos 

estressores nas 

faixas etárias 

analisadas. 
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 avaliar os 

estressores e 

sua 

associação 

com as 

modificações 

da capacidade 

de trabalho, 

segundo a 

faixa etária dos 

participantes. 

 

 

K. 

A influência 

dos fatores 

estressores 

sobre os 

níveis de 

atenção de 

profissionais 

de 

enfermagem 

Zavalis A, 

Vianna LAM, 

Velasque LS, 

Schutz V, 

Machado DA. 

 

2015 

 

 Identificar, 

segundo a 

referência dos 

profissionais 

de 

enfermagem, 

quais fatores 

estressores 

têm a maior 

influência no 

processo de 

atenção; e 

analisar, quais 

geram maior 

impacto no 

desenvolvimen

to das 

atividades de 

cuidado.  

 

54% afirmam que 

os fatores 

estressores 

interferem nos 

níveis de atenção 

destinados pelos 

profissionais de 

enfermagem na 

execução de suas 

tarefas 

assistenciais. 

Destes, 55% 

evidenciam que os 

fatores estressores 

relativos ao 

ambiente de 

trabalho são os que 

mais interferem nos 

níveis de atenção 
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Fonte: Autoria Própria 

 

 Em relação a compreensão acerca do estresse, 

corroborando com os artigos C, D, F, G (Quadro 1), Rodrigues 

(1997) afirma que os estressores podem ser oriundos do 

ambiente físico de trabalho. Segundo esta ligação avalia-se que 

as condições do ambiente, como: estrutura, rotina, recursos 

estão relacionados ao desenvolvimento do estresse nos mais 

diversos ambientes de trabalho ao qual a enfermagem está 

inserida (RODRIGUES,1997). 

 Apesar dos artigos A e B terem relatado níveis baixos e 

moderado de estresse, respectivamente, em seu contexto e 

amostra estudada, o artigo G considera o ambiente de trabalho 

e profissão dos enfermeiros como fator de risco para o 

desenvolvimento de estresse nos envolvidos devido a rotina e 

diversos estressores presentes que foram citados. 

 Rodrigues (1997), afirma que existem dois tipos de 

estressores: Os externos e os internos. O artigo K (quadro 1) 

revela que no estudo realizado conclui-se que para a maioria 

dos profissionais da amostra os principais estressores são os 

ambientais enquadrados como externos segundo a 

classificação de Rodrigues. Além disso, 54 por cento da 

amostra neste artigo revelam que o estresse tem influência na 

atenção dos enfermeiros e por consequência influencia na 

qualidade da assistência prestada. 

 Os profissionais também estão envolvidos por 

estressores internos muitas vezes por problemas pessoais 

entre outros, os quais não são oriundos do ambiente de trabalho 

mas que ao serem inseridos nesse contexto visto que os 

enfermeiros levam consigo para o trabalho do mesmo modo 

como levam os problemas do trabalho para suas residências, 



A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS 

ENFERMEIROS 

121 
 

acabam se tornando influenciadores para a condição retratada. 

Visto que é muito complicado deixar fora do ambiente de 

trabalho os problemas e estressores internos pois os humanos 

são completos por tudo o que os formam, sendo assim é de 

suma importância levar em consideração a relevância que essa 

categoria de estressores ao ser inserido nesse contexto 

também desempenham influência nas assistências prestadas 

pelos profissionais da enfermagem. 

De acordo com a classificação das fases do estresse 

desenvolvidas por Selye (ARANTES, 2002 apud SELYE,1959 

p.25) em cada etapa descrita existem distintos acarretamentos 

a saúde e bem-estar do indivíduo desde boca seca, diminuição 

de libido até cansaço excessivo além de diversos outros aos 

quais podem trazer déficits cognitivos, mentais e físicos 

limitando as atividades diárias, incluindo o trabalho (MS,2015). 

Diante disso, os artigos D,H e I reafirmam o que foi declarado 

ao relatarem que o estresse tem influência negativa na 

prestação de serviços podendo inclusive causar uma 

assistência que se distancia da ideal diante da segurança do 

paciente relacionando ao surgimento de eventos adversos. 

 O artigo J (Quadro 1), conclui a existência da relação 

entre o aumento da exposição aos estressores, sejam eles 

internos ou externos, e o comprometimento acerca da 

capacidade de trabalho dos profissionais de enfermagem no 

seu ambiente de trabalho nas diversas idades.  

Demonstra-se assim que é percebível a influência que o 

estresse desenvolve na capacidade de desenvolver as ações 

diárias exigidas pela profissão, as quais necessitam que os 

profissionais estejam o máximo possível livres de estressores e 

envolvidos por completo tanto no âmbito físico quanto no 

psicológico pois são funções que necessitam de aspectos como 
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atenção, paciência e resistência para sua execução adequada 

e consequentemente assistência segura evitando riscos e erros 

para paciente, familiares e para os próprios enfermeiros. 

  As intervenções para prevenção e controle são de 

extrema importância para a melhora da qualidade de vida e 

bem-estar desses profissionais. Segundo o Ministério da Saúde 

(2015) existem algumas medidas a serem colocadas em ação 

de modo individual como: Alimentação adequada (incluindo 

variedade de frutas e nutrientes para reposição de vitaminas e 

nutrientes perdidos diante das fases do estresse) e atividades 

físicas (Para liberação por exemplo de endorfina) regulares que 

auxiliam na homeostasia do organismo.  

  Vale ressaltar que o uso de medicamentos apenas deve 

ser indicado por profissionais que irão adequar, se necessário, 

o medicamento que melhor se enquadrar com cada situação. 

Além disso, o artigo E (quadro 1) relata a importância de os 

gestores em saúde intervirem de modo coletivo com o intuito de 

diminuir a incidência de estresse nos profissionais diante do 

ambiente de trabalho e consequentemente melhorando a 

condição de saúde dos trabalhadores de enfermagem. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do que foi exposto foi possível perceber que os 

ambientes de trabalho dos profissionais de enfermagem 

possuem alguns estressores como: estrutura, rotina, 

sobrecarga, relações interpessoais, falta de recursos materiais 

e humanos. Os mesmos são responsáveis por variações na 

qualidade de vida e condições de saúde dos profissionais de 

enfermagem que estão inseridos nesse contexto. 
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A enfermagem sendo a profissão considerada referência 

em relação ao cuidado demonstra déficit em relação ao cuidado 

de si mesmos pois os profissionais da equipe de enfermagem 

relataram, nas buscas realizadas nos artigos, níveis baixos e 

até moderado de estresse.  

Pela observação dos aspectos analisados, os estresses 

declarados pelos enfermeiros têm influência em suma negativa 

diante da assistência de enfermagem pois afeta alguns pontos 

que são essenciais para o desenvolvimento das atividades 

diárias do trabalho como por exemplo a atenção e a paciência 

podendo como consequência aumentar a insegurança dos 

pacientes a partir do aparecimento de eventos adversos. A 

influência do estresse de modo individual pode ser 

demonstrada de diversos modos variando entre etapa da 

evolução que está classificado e até mesmo na intensidade dos 

sinais e sintomas apresentados. 

Portanto, é indispensável que os gestores, de todos os 

âmbitos de trabalho que os enfermeiros estão inseridos 

desenvolvam, planejem, implementem e avaliem medidas para 

diminuir os estressores primordiais do ambiente de trabalho e 

projetar um olhar mais ampliado para os estressores internos 

que no ambiente terão influência na assistência realizada. Além 

dos fatores estruturais e organizacionais que requerem maiores 

investimentos e demanda para serem melhorados, podem ser 

realizados algumas medidas mais simples e de rápido resultado 

como: espaço para diálogo acerca dos pontos que afligem e 

causam estresse, além de ações educativas voltadas para os 

profissionais para que reconheçam o estresse em suas vidas, a 

influência que eles têm no ambiente de trabalho dos mesmos e 

portanto a importância de tratar como um problema real que tem 
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consequências tanto pessoais, coletivas e também  muitas 

vezes que refletem no paciente. 

Sobretudo é essencial a empatia entre os profissionais 

visto que um dos estressores relatados referia-se as relações 

interpessoais.Com isso, através de diálogo e escuta qualificada 

entre si além de melhorar a comunicação, desenvolvera um 

ambiente mais equilibrado e positivo para a execução dos 

serviços desenvolvidos diminuindo o que foi discutido acerca da 

influência do estresse na assistência segura aos pacientes por 

parte dos enfermeiros.Além do mais, essa intervenção também 

poderá surtir efeito em relação aos estressores internos que 

afetam os profissionais. 

Contudo, o presente estudo considera o tema relevante 

devido sua importância e influência que apresenta diante da 

profissão e espera servir de base para o aprofundamento do 

tema para que aumentem as produções e consequentemente 

com o apoio da teoria desenvolva-se práticas relevantes para 

melhorar a situação atual. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender o contexto 
social da mulher mastectomizada a partir do referencial das 
Epistemologias do Sul de Boaventura de Sousa Santos. Trata-
se de um estudo descritivo do tipo teórico-reflexivo com prévia 
revisão da literatura. Foram utilizados os seguintes conceitos do 
referencial teórico: colonialismo, epistemicídio, fascismo social, 
pensamento pós-abissal e ecologia dos saberes. O objeto do 
estudo foi descrito em eixos condutores: a mulher 
mastectomizada e o epistemicídio da imagem corporal 
feminina; a mastectomia e as relações de poder sobre o corpo 
da mulher; o ressurgir da mulher mastectomizada a partir da 
ecologia dos saberes. O contexto da mulher mastectomizada é 
permeado por repercussões em seu estado emocional e social, 
verificando-se um epistemicídio da imagem corporal, 
sexualidade e feminilidade, em consequência da epistemologia 
dominante que, no caso, é a ditadura da beleza. Para 
transcender a epistemologia dominante, o apoio social, 
forneceido pelas redes de apoio disponíveis (esposo, família, 
amigos, grupos de apoio, profissionais de saúde), favorece a 
percepção da imagem corporal, o autocuidado, e as respostas 
positivas à angústia. Diante disso, ficou evidenciado que a 
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enfermagem pode contribuir nesse processo, a partir da 
oportunidade de inserção da mulher como sujeito ativo, 
consciente e resistente às relações de poder midiático e social 
sobre seu corpo. 
Palavras-chave: Neoplasias de mama. Mastectomia. Imagem 
corporal. Epistemologias do sul. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das doenças mais relevantes na saúde da mulher é 

o câncer de mama, neoplasia que acomete com alta incidência 

a população feminina em idade reprodutiva no Brasil. Os 

índices crescentes são preocupantes e requerem atenção dos 

profissionais de saúde, não somente para o quadro clínico 

patológico, mas também para as sequelas psicossociais da 

doença, que perpassam desde o diagnóstico até os efeitos 

terapêuticos (ROCHA et al., 2019). 

A transformação na vida da mulher com câncer de mama 

é intensa ao provocar restrições na vida social, como uma troca 

de papéis. Aquele ser que cuidava de todos a sua volta, neste 

momento precisa ser cuidada. E por consequência da doença 

essa mulher deixa seu emprego, limita suas atividades 

domésticas e sociais, contribuindo para o desenvolvimento de 

sentimentos como solidão e depressão (ALMEIDA et al., 2015). 

Pacientes oncológicos apresentam um preocupante 

quadro de baixa autoestima diante do estigma de morte que a 

doença carrega e em se tratando de pacientes que precisam 

passar por procedimentos de remoção cirúrgica de alguma 

parte visível como as mamas, os pés, dentre outros, sua 

autoestima é ainda mais abalada e aprofundada diante da 

mudança da estrutura corporal do paciente, sendo inclusive 

motivação para a tentativa de suicídio, a depressão profunda, a 
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mudanças bruscas de comportamento e até mesmo o 

abandono do tratamento (CASTRO et al.,2015). 

Essa combinação de sentimentos deve-se, entre outros 

motivos, às condutas terapêuticas invasivas as quais as 

mulheres são submetidas. A exemplo disso está a mastectomia, 

parcial ou radical modificada, que consiste em um procedimento 

cirúrgico com a finalidade de ressecção do nódulo em forma de 

mutilação (BONILLA, TABANERA, MENDOZA, 2017). 

Nesse sentido, há dois momentos que são considerados 

marcantes pelas mulheres acometidas pelo câncer. A 

descoberta do câncer, que se estende ao diagnóstico e 

tratamento e o período pós-cirúrgico (retirada da mama): em 

que há uma retomada do cotidiano das mulheres, após 

superarem o medo da morte. A partir da retomada dos 

relacionamentos sociais, atividades de lazer, trabalho e família 

é que surgem as preocupações relacionadas ao próprio corpo 

(OLIVEIRA, SILVA, PRAZERES, 2017). 

Diante do exposto, esse estudo visa reforçar a literatura 

tangente ao câncer de mama, suas modalidades terapêuticas e 

as lacunas psicológicas oriundas destes. Além disso, nortear 

novas ações formuladoras da práxis em Enfermagem 

direcionadas a assistência destas, assegurando a integralidade 

em saúde para além da visão limitada de apenas um órgão 

doente e abrangendo suas histórias, medos e angústias. 

Objetiva-se refletir acerca do contexto da mulher 

mastectomizada a partir do referencial das Epistemologias do 

Sul de Boaventura de Sousa Santos, a partir da questão 

norteadora: como a perspectiva das epistemologias do Sul pode 

contribuir para a compreensão do contexto da mulher 

mastectomizada em seu contexto social? 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo descritivo do tipo teórico-reflexivo com prévia 

revisão da literatura. Foi utilizado como referencial teórico as 

epistemologias do Sul proposta por Boaventura de Sousa 

Santos. 

Boaventura de Sousa Santos nasceu na cidade de 

Coimbra, Portugal, em 1940. Licenciou-se em Direito pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1963 e 

doutorado em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale 

(1973). Atualmente é Professor Catedrático Jubilado da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 

É válido ressaltar que epistemologia é toda concepção 

refletida ou não sobre as condições de conhecimento válido. 

Não há conhecimento sem práticas e atores sociais, assim 

como diferentes tipos de relação originam diferentes 

epistemologias. Em sua relação mais extensa, as relações 

sociais também são culturais e políticas, compreendendo assim 

que todo conhecimento é sempre contextual em relação às 

diferenças culturais e políticas (PAIVA, 2015). 

Boaventura, em seu livro, “Epistemologias do Sul”, traz 

reflexões acerca das epistemologias que se tornaram 

dominantes e que eliminaram as reflexões epistemológicas, o 

contexto cultural e político da produção de conhecimentos. Este 

pensamento, que o autor o denomina como pensamento 

colonial ou abissal, submete o mundo e os contextos 

educacionais a uma dominação e imposição de saberes, ou 

seja, a uma visão unilateral das políticas sociais (RODRIGUES 

et al., 2016). 

As Epistemologias do Sul surgem diante da visão que o 

mundo é variado e diversificado em relação às culturas e 
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saberes, mas que no decorrer da história da modernidade 

sobrepôs uma forma de conhecimento pautada no modelo 

epistemológico da ciência moderna, desconsiderando os outros 

saberes. Assim, a essa ação de sufocamento das demais 

epistemologias e suas culturas acarretou no que o autor chama 

de epistemicídio (PAIVA, 2015). 

 

Designamos a diversidade 
epistemológica do mundo por 
epistemologias do Sul. O Sul é 
concebido aqui metaforicamente 
como um campo de desafios 
epistémicos, que procuram reparar 
os danos e impactos historicamente 
causados pelo capitalismo na sua 
relação colonial com o mundo. Esta 
concepção do Sul sobrepõe-se em 
parte com o Sul geográfico, o 
conjunto de países e regiões do 
mundo que foram submetidos ao 
colonialismo europeu e que, com 
exceção da Austrália e da Nova 
Zelândia, não atingiram níveis de 
desenvolvimento econômico 
semelhantes ao do Norte global 
(Europa e América do Norte) 
(SANTOS; MENESES, 2009, p 12-
13) 

 

Destarte, para a compreensão do contexto da mulher 

mastectomizada sob a perspectiva das epidemiologias do Sul, 

serão abordados os seguintes conceitos que compõem o 

referencial proposto por Boaventura: colonialismo, 
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epistemicídio, fascismo social, pensamento pós-abissal e 

ecologia dos saberes (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Conceitos das epistemologias do Sul que serão 
utilizados no ensaio 

Conceito Abordagem 

 
Colonialismo 

O colonialismo, para além de todas 
as dominações por que é 
conhecido, foi também uma 
dominação epistemológica, uma 
relação extremamente desigual de 
saber-poder que conduziu à 
supressão de muitas formas de 
saber próprias dos povos e nações 
colonizados, relegando muitos 
outros saberes para um espaço de 
subalternidade.  

 
Epistemicídio 

Repressão de outras 
epistemologias e culturas no 
decorrer da História. Extermínio 
dos conhecimentos locais por um 
conhecimento alienígena. 

 
Fascismo social 

Regime social de relações de poder 
extremamente desiguais que 
concedem à parte mais forte o 
poder de veto sobre a vida e o 
modo de vida da parte mais fraca. 

 
Pensamento pós-abissal 

Afirmação positiva da diversidade 
dos saberes existentes no mundo. 
Reconhecimento de uma 
pluralidade de formas de 
conhecimento além do 
conhecimento científico. 

 
Ecologia dos saberes 

Uma espécie de 
contraepistemologia, que nega a 
existência de uma epistemologia 
geral e se baseia no 
reconhecimento de uma 
pluralidade de conhecimentos 
heterogêneos. 

Fonte: Adaptado de Santos e Meneses (2009) e Rodrigues et al. (2016) 
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A apresentação das explanações e reflexões a serem 

tecidas se dará na forma de eixos condutores sobre o tema, 

advindos de interpretações da literatura e também, impressões 

reflexivas dos autores. Estas interpretações foram dirigidas pela 

compreensão do tema no âmbito mundial, ou seja, o “estados 

da arte” sobre mulher mastectomizada em diferentes contextos 

e direcionadas para a sua reflexão à realidade brasileira. 

Ademais, como não houve  nenhuma interação de pesquisa 

direta/aplicada, excluiu-se a necessidade de submeter o estudo 

a trâmites éticos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No caminho percorrido a fim de alcançar a compreensão 

do contexto da mulher mastectomizada, as reflexões baseadas 

no referencial teórico das Epistemologias do Sul desvelaram a 

estrutura do fenômeno interrogado. Assim, o objeto do estudo 

foi descrito nos seguintes eixos condutores: a mulher 

mastectomizada e o epistemicídio da imagem corporal 

feminina; a mastectomia e as relações de poder sobre o corpo 

da mulher; o ressurgir da mulher mastectomizada a partir da 

ecologia dos saberes.  

Dessa forma, o eixo que inicia o desvelar do estudo 

refere-se ao impacto da mastectomia à imagem corporal da 

mulher. 
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A MULHER MASTECTOMIZADA E O EPISTEMICÍDIO DA 

IMAGEM CORPORAL FEMININA 

 

O pensamento moderno ocidental é um pensamento 

abissal, a característica fundamental do pensamento abissal é 

a impossibilidade de dois lados da linha. O pensamento abissal 

moderno salienta-se pela sua capacidade de produzir e 

radicalizar distinções (SANTOS; MENESES, 2009). 

O pensamento moderno abissal continua a operar 

mediante linhas abissais que dividem o mundo humano do sub-

humano, de tal forma que princípios de humanidade não são 

postos em causa por práticas desumanas. Este pensamento, 

que o autor o denomina como pensamento colonial ou abissal, 

submete o mundo e os contextos a uma dominação e imposição 

de saberes, ou seja, a uma visão unilateral das políticas sociais 

(SANTOS; MENESES, 2009). 

É à luz desse pensamento que importa questionar o 

impacto do colonialismo e do capitalismo modernos na 

construção das epistemologias dominantes, conduzindo à 

supressão de muitas formas de saberes próprios dos povos e 

nações colonizados, relegando muitos outros saberes para um 

espaço de subalternidade (SANTOS; MENESES, 2009). 

O contexto que envolve a mulher com câncer de mama 

submetida a uma mastectomia representa um espaço de 

subalternidade. A missão colonizadora da mulher tem como 

foco a ditadura da beleza. Ser mulher na epistemologia 

dominante é seguir os padrões impostos pelo capitalismo, e 

tudo é questionado quando se trata de uma mulher que tem 

câncer de mama e é submetida à mastectomia ou 

quadrantectomia. 
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A retirada da mama é uma cirurgia que atinge o estado 

físico, emocional e social. Visto que é um órgão do corpo em 

que provoca a libido e desejo sexual, esse momento afeta a 

sexualidade, a autoimagem e a beleza feminina, pois esse 

componente do corpo é muito valorizado e ressaltado, sendo 

amplamente associado ao simbolismo feminino (DA SILVA et 

al., 2018). 

De fato, sob o pretexto da missão colonizadora, o projeto 

da colonização procurou homogeneizar o mundo, obliterando 

as diferenças culturais. Com isso, desperdiçou-se muita 

experiência social e reduziu-se a diversidade epistemológica, 

cultural e política do mundo. Na medida em que sobreviveram, 

essas experiências e essa diversidade foram submetidas à 

norma epistemológica dominante (SANTOS; MENESES, 2009). 

A mastectomia destaca-se como uma conduta 

terapêutica eficaz na ressecção do nódulo maligno da mama; 

no entanto, as sequelas dessa forma de tratamento perpassam 

a estrutura física da mulher. As mulheres submetidas a esse 

tratamento referem momentos de extrema angústia, medo e 

estresse relacionados, principalmente, ao novo corpo e a 

possibilidade de recidiva da doença, que afetam, por 

conseguinte, a maneira como ela se vê (DA SILVA et al., 2018). 

Para tanto, torna-se necessário compreender como se 

comporta a imagem corporal da mulher frente à mastectomia, e 

quais ferramentas de cuidado podem ser utilizadas para 

robustecer esse fenômeno. 

A literatura refere que a maioria das mulheres 

mastectomizadas apresenta distúrbios na imagem corporal, 

uma vez que o simbolismo do corpo saudável não existe mais. 

Questionam a feminilidade e sentem vergonha de mostrar-se à 

sociedade, com receio de não serem aceitas, devido aos 
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padrões de beleza impostos pela coletividade como uma 

ditadura de inserção (ROCHA et al., 2019; DA SILVA et al., 

2018; OLIVEIRA, SILVA, PRAZERES, 2017; ALMEIDA et al., 

2015). 

Diante disso, o epistemicídio da imagem corporal 

feminina é evidente mediante a expressão da inferioridade 

frente às outras mulheres, em que relatam sentirem-se "menos 

mulher, mais feias e menos feminina" pela ausência da mama 

e visível queda dos cabelos associada ao tratamento do câncer, 

resultando num fenômeno doloroso, incapacitante e que 

interfere em suas relações conjugais e sociais (OLIVEIRA, 

SILVA, PRAZERES, 2017). 

As alternativas à epistemologia dominante partem, em 

geral, do princípio que o mundo é epistemologicamente diverso 

e que essa diversidade, longe de ser algo negativo, representa 

um enorme enriquecimento das capacidades humanas para 

conferir inteligibilidade e intencionalidade às experiências 

sociais (SANTOS; MENESES, 2009). 

É por via do conhecimento válido que uma dada 

experiência social se torna intencional e inteligível (SANTOS; 

MENESES, 2009). No cenário da mulher mastectomizada, 

transcender a epistemologia dominante tem início com a 

inserção do esposo, família e amigos no contexto de cuidado 

frente a nova imagem corporal, pois o modo como esses 

indivíduos o encara é determinante para o enfrentamento da 

doença e dos estigmas sociais (AMBRÓSIO, SANTOS, 2015). 
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A MASTECTOMIA E AS RELAÇÕES DE PODER SOBRE O 

CORPO DA MULHER 

 

As relações de poder descritas por Santos e Meneses 

(2009) sintetizada no termo fascismo social são relacionadas 

a fatores econômicos, civis, e de organização social para expor 

diversas situações de desigualdade em que confere a parte 

mais forte o poder de veto sobre a parte mais fraca.  

Uma das formas de fascismo social, o fascismo 

contratual, apesar de apresentar uma definição categórica em 

sua existência apenas em relações de trabalho e de produção 

de bens, reflete a vulnerabilidade social da parte mais fraca do 

contrato por ser obrigada a aceitar as condições que lhes são 

impostas sem levar em consideração os riscos, benefícios e os 

ônus (SANTOS; MENESES, 2009). 

É possível também analisar a essência desse termo no 

contexto da mulher mastectomizada em algumas situações. 

Embora a mastectomia represente o padrão ouro no tratamento 

do câncer de mama, a mulher, sujeito de cuidado, não participa 

ativamente das decisões sobre seu próprio corpo nas escolhas 

dos processos terapêuticos que é submetida, tornando 

vulnerável a problemas de ordem psicológica, como distúrbios 

de imagem corporal, distúrbios de sexualidade, depressão, e 

ausência do autocuidado (DA SILVA et al, 2018). 

Não obstante, as relações de poder sobre o corpo da 

mulher mastectomizada também são representadas 

socialmente, uma vez que há estratificação social da mulher 

saudável, com as mamas, e a mulher doente, pós-amputação 

das mamas. Esse ideário social fortalecido nas questões de 

gênero é questionado diante da mastectomia, haja vista as 

modificações físicas, como aumento de peso, linfedema e 
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alopecia, e as possíveis limitações para as atividades 

domésticas, familiares, conjugais, social e laboral (OLIVEIRA, 

SILVA, PRAZERES, 2017; ALMEIDA et al., 2015). 

A impossibilidade de seguir o padrão estético que já 

posto gera déficit de autoestima e, consequentemente, 

questionamentos a respeito da sexualidade. A continuidade das 

relações conjugais pós-mastectomia tem sido tema de 

relevante discussão, principalmente pela influência 

comportamental do companheiro (a) na ressocialização da 

mulher, que relata vergonha e medo de mostrar o novo corpo. 

Diante da quebra desse arquétipo, as relações de matrimônio 

são colocadas à prova tornando-se insustentável na maioria 

das vezes (OLIVEIRA, SILVA, PRAZERES, 2017). 

Outro aspecto relevante é o que a agressividade física e 

psicológica da mastectomia é acrescida ao estigma de morte ou 

inutilidade intrínseco ao câncer, fatores que interferem 

negatividade na reação de subestimação e pesar das pessoas 

de convívio social para com a mulher mastectomizada 

(AMBRÓSIO, SANTOS, 2015). Contraditoriamente, no cenário 

que a mulher procura conforto e aporte emocional para 

superação, ela pode encontrar, em alguns casos, a linha abissal 

que divide os saudáveis e compadecidos dos enfermos sem 

vivacidade. 

Em suma, a linha existente no pensamento abissal 

moderno negligencia a mulher mastectomizada e a submete às 

relações de poder fortalecidas na apropriação e violência dos 

profissionais de saúde que exercem o cuidado, da sociedade e 

demais pessoas de convívio social, com o seu eu expresso em 

um corpo. 
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O RESSURGIR DA MULHER MASTECTOMIZADA A PARTIR 

DA ECOLOGIA DOS SABERES 

 

A ecologia dos saberes é o rompimento do pensamento 

abissal dualista moderno fortalecido pela exclusão social, e um 

convite a transcender a linha que divide, aprisiona e torna os 

sujeitos vulneráveis. A concepção pós-abissal vislumbra a 

emancipação dos oprimidos a partir de uma consciência crítica 

não reprodutiva em busca de um bem comum e da libertação 

de todos os sujeitos que estão do outro lado da linha (SANTOS; 

MENESES, 2009). 

Aprender a ser, a conviver e a respeitar os princípios que 

regem o outro lado da linha é usar a epistemologia que rompe 

com os paradigmas sociais dominantes e oportuniza a 

diversidade de saberes e de cultura, opondo-se ao 

conhecimento soberano que prega a ciência moderna 

(SANTOS; MENESES, 2009). 

Considerar o pensamento pós-abissal e a ecologia dos 

sabores no âmbito das mulheres mastectomizadas é libertá-las 

das correntes que aprisionam no enquadramento social 

aceitável, é oportunizá-las a serem protagonistas do processo 

de cuidar, respeitando suas vivências do processo de cuidar, 

respeitando suas vivências, atitudes e práticas com vista a 

proporcionar condições para o empoderamento. 

Em meio a tanto sofrimento decorrente do diagnóstico, 

as pacientes encontram apoio e força através da família, 

amigos e até mesmo na fé religiosa, para enfrentar a 

circunstância. É fundamental esse papel familiar no meio de 

sobrevivência da mulher, especialmente no momento em que 

ela precisa ser reinserida no âmbito social, incentivando e 

auxiliando nas atividades domésticas, na prática de exercícios 
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físicos, com uma alimentação saudável e mais que tudo, 

promover o apoio emocional e afetivo (DA SILVA et al., 2018). 

Aliado a isso, se fortalecem os grupos de apoio às 

mulheres mastectomizadas como recurso para o enfrentamento 

da situação e superação do sofrimento oriundo do diagnóstico 

e tratamento do carcinoma mamário, sendo comprovado que a 

socialização das experiências facilita a busca de auxílio e se 

constitui em uma forma de manter a autoestima elevada, de ter 

esperança e acreditar na efetividade do tratamento, de confiar 

em si mesma e na equipe de saúde, e ultrapassar algumas 

dificuldades inerentes ao percurso (AMBRÓSIO, SANTOS, 

2015). 

É notório que as mulheres mastectomizadas que 

participam de grupos de apoio apresentam uma forma mais 

positiva de lidar com as questões relacionadas à doença, uma 

vez que vivenciam situações correlatas e constatam que não 

estão sozinhas. A partir disso, passam a externar sentimentos 

nunca antes relatados, e percebem-se como ser social. O 

fortalecimento das relações de apoio, entre grupos ou do 

convívio diário, favorece inquestionavelmente a percepção da 

imagem corporal, o autocuidado, e as respostas positivas à 

angústia (LOARING et al., 2015). 

Da mesma forma, a cirurgia de reconstrução mamária 

surge como um rompimento do pensamento abissal moderno e 

oportuniza a inclusão dos antes marginalizados através da 

possibilidade de reparar os danos físicos do processo cirúrgico 

e sua interferência nos distúrbios da imagem corporal. A cirurgia 

de reconstrução mamária pode ser realizada gratuita 

imediatamente após a mastectomia em mulheres com 

condições clínicas, conforme a Política Nacional de 

Reconstrução da Mama (BRASIL, 2018). 
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Acredita-se que embora haja o tratamento cirúrgico 

indicativo ao câncer de mama, o sujeito submetido a esse 

processo deve ser assegurado do aporte psicológico e 

realização de todos os processos cabíveis que visem amenizar 

os distúrbios de imagem corporal intervenientes no processo de 

reintegração social e no enfrentamento dos estigmas sociais. 

Aponta-se, ainda, a Política Nacional de Reconstrução da 

Mama como uma ferramenta primordial no alcance da 

integralidade em saúde tão necessária para o atendimento das 

demandas do ser humano e essencial para o sucesso da 

reabilitação. 

Nesse contexto, torna-se essencial o desenvolvimento 

de uma relação de confiança e incentivo entre a enfermagem e 

a mulher mastectomizadas, para que elas se sintam livres para 

exporem seus sentimentos e suas preocupações. Devem ser 

criadas estratégias que tirem o foco da doença e complicações 

em si, enfatizando a assistência da paciente de forma holística, 

a escuta ativa, respeitando seus valores e sentimentos, 

buscando compreender, avaliar e prover um cuidado mais 

humano e integral (ROCHA et al., 2019).  

Deve-se fazer parte do cuidado da enfermagem o ouvir, 

tocar, expressar sentimentos, bem como estar disponível a 

assistir esse ser em sua totalidade observando-se a relação 

corpo e mente (ALMEIDA et al., 2015). Ainda cabe a 

enfermagem, direcionar essas mulheres para a realização do 

autocuidado e fazer a reintegração através de grupos de apoio, 

para que possam se sentir mais seguras em retornar a sua vida 

na sociedade e familiar, quebrando preconceitos (DA SILVA et 

al., 2018). 
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CONCLUSÕES 

 

Partindo do pressuposto de que é necessário identificar 

a situação do cuidado e usá-la como ferramenta de promoção 

da saúde das mulheres que vivenciam o cenário da 

mastectomia, é imprescindível compreender o contexto 

pessoal, social, afetivo e das políticas públicas de saúde, no 

qual se inserem as mulheres mastectomizadas e seus saberes 

e práticas de saúde para o enfrentamento dos estigmas sociais. 

Esse estudo facilitou a compreensão da realidade social 

em que a mulher mastectomizada está inserida, e contribuiu 

para a compreensão dos desafios vivenciados nesse processo 

de reinserção tão essencial para a prática de Enfermagem, a 

partir de uma análise crítica amparada no referencial teórico das 

Epistemologias do Sul. 

Ficou evidenciado que as linhas abissais socialmente 

impostas incluem as mulheres mastectomizadas em situação 

de vulnerabilidade e exclusão social fortalecida nas relações de 

poder sobre seu corpo, e, portanto, podem ser quebradas por 

profissionais de saúde que estão à frente do processo de 

cuidado, a partir da oportunidade de inserção da mulher como 

sujeito ativo, consciente e resistente às relações de poder 

midiático e social sobre seu corpo. 

Espera-se que esse estudo contribua para a melhoria da 

assistência integral à mulher mastectomizada na compreensão 

de suas peculiaridades, sem perder de vista o binômio 

ciência/necessidades das demandas especiais. 
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RESUMO: No Brasil, estima-se que no ano de 2015, mais de 
17,5 mil crianças e adolescentes tenham sido vítimas de 
violência sexual. A faixa etária mais atingida compreende entre 
quatro e onze anos de idade e o gênero feminino representa o 
maior número de vítimas. Tem como objetivo detectar as 
dificuldades e conhecimentos dos enfermeiros ao atendimento 
das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Estudo 
de caráter exploratório e descritivo, do tipo revisão integrativa. 
Os artigos foram selecionados a partir de pesquisas, com 
publicações dos últimos 05 anos, utilizando a base de dados 
SCIELO em novembro de 2019. Como descritos simultâneos 
foram identificados “Delitos sexuais” OR “infância” AND 
“Enfermagem”. Foram selecionados 10 artigos, que após leitura 
e análise, foram categorizados e expostos em quadro sinóptico. 
Os resultados demonstram que para que os profissionais da 
área da saúde ao se depararem com casos de violência, 
possam assistir as vítimas com eficiência e eficácia, é basilar 
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que estejam aptos para esse fim. Não há um padrão a ser 
imitado no exercício de cuidar, contudo, os profissionais mais 
preparados, terão melhores condições de constituir uma 
relação de cuidado que vá além das ações técnicas, 
favorecendo a formação de vínculos de cuidado com o 
paciente. 
Palavras-Chaves: Delitos sexuais. Infância. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

considera, para efeitos de lei, criança a pessoa até os doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquele que possui 

entre doze e dezoito anos (BRASIL, 1990). 

A violência sexual é caracterizada por atitudes praticadas 

com fim sexual que desrespeitam os direitos e as garantias 

individuais da criança e do adolescente previstos na Lei 

nº8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990). Trata-se de uma violação dos direitos humanos 

universais e dos direitos peculiares à pessoa em 

desenvolvimento, negando a ela o direito ao desenvolvimento 

sadio de sua sexualidade (FLORENTINO, 2015). 

A violência sexual infantil é um fenômeno complexo e de 

grande repercussão social. Um estudo norte-americano avaliou 

que em 2015, casos de abuso sexual fatais e não fatais, 

representaram um custo financeiro de 9,3 bilhões de dólares ao 

país. Esse custo estava associado à saúde, produtividade, 

bem-estar infantil, violência, criminalidade, educação e 

qualidade de vida (FORNARI et al, 2018). 

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, em 2012, houve cerca de 17 milhões de relatos de 

mulheres abusadas sexualmente na infância em um total de 38 
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países de baixa e média renda. Em 28 países europeus foram 

examinados aproximadamente 2,5 milhões de relatos de jovens 

abusadas sexualmente antes dos 15 anos de idade (UNICEF, 

2017). 

No Brasil, a violência sexual é a principal causa de 

atendimento nos serviços de referência de violências, sendo 

que entre infantes, o sexo feminino responde por 60% de casos 

registrados e confirmados (ARRAIS et. al, 2020). Estima-se que 

só no ano de 2015, mais de 17,5 mil crianças e adolescentes 

tenham sido vítimas de violência sexual.  A pesquisa também 

indica que a faixa etária mais atingida compreende entre quatro 

e onze anos de idade (VILLELA, 2016). No Nordeste brasileiro, 

a maioria das vítimas de violência sexual entre crianças e 

adolescentes, são do sexo feminino (79%) (ARRAIS et. al, 

2020). 

As consequências da violência sexual estão presentes 

em todos os aspectos da condição humana – físicos, psíquicos, 

sociais, sexuais, entre outros (FLORENTINO, 2015).  A 

comunicação do abuso sexual infantil é fundamental para o seu 

enfrentamento, pois permite a cessação da violência, a 

assistência à criança ou familiares, além de viabilizar a 

instalação de medidas de proteção (VIEIRA et al, 2015). 

É importante que o enfermeiro preste uma assistência 

humanizada, utilizando do conhecimento cientifico e atuando de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Realizando um trabalho que dê uma atenção especializada a 

vítima e a família (CIUFFO; RODRIGUES; TOCANTINS, 2014). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Trata-se de um estudo de caráter exploratório e 

descritivo, por revisão integrativa. Os artigos foram 

selecionados a partir de pesquisa na base de dados “SCIELO”, 

em novembro de 2019. Foram utilizados os descritores em 

ciências da saúde (DeCS) com associação simultânea: “Delitos 

Sexuais” OR infância AND Enfermagem. 

Os critérios de inclusão foram: artigos escritos em língua 

portuguesa, disponibilidade do artigo na íntegra, publicações 

nos últimos 5 anos, que abordassem a referida questão. Com 

relação à exclusão dos artigos, foram descartados os artigos 

que não atenderam os critérios de inclusão. 

Na pesquisa foram encontrados 143 artigos, desses, 

apenas 10 contemplavam os critérios de inclusão deste estudo. 

Após leitura e análise, os artigos foram categorizados e 

expostos em forma de tabela.  

O estudo não precisou ser submetido ao Comitê de Ética 

e Pesquisa (CEP), pois se trata de pesquisa secundária, e não 

envolve seres humanos, sendo assim, não é norteado pela 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

do Ministério da Saúde.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados da pesquisa foram distribuídos em quatro 

categorias e dispostos em quadro para facilitar a discussão e 

análise dos dados. As categorias formadas foram: 

Caracterizando e conhecendo a violência sexual infantil; O 

papel da enfermagem no atendimento às crianças vítimas de 

abuso sexual; Legislação normatizadora à criança e ao 

adolescente vítimas de violência sexual; Assistência 

multiprofissional às crianças vítimas de violência sexual. 
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Tabela 1. Quadro sinóptico de distribuição dos artigos 

selecionados nos últimos 5 anos. 

 Título Ano Perió

dico 

Tipo de 

Estudo 

Objetivo 

A1 Prevalência de 

violência sexual 

e fatores 

associados 

entre estudantes 

do ensino 

fundamental – 

Brasil, 2015 

2019 Ciênc

ia & 

Saúd

e 

Coleti

va 

Estudo 

transvers

al 

Descrever e analisar 

fatores associados à 

violência sexual (VS) 

entre estudantes do 

ensino fundamental no 

Brasil.  

A2 Violência sexual 

contra 

adolescentes 

em Campo 

Grande, Mato 

Grosso do Sul 

2015 Revis

ta 

Gaúc

ha de 

Enfer

mage

m 

Pesquisa 

transvers

al 

Analisar a situação da 

violência sexual contra 

adolescentes. 

A3 A tomada de 

decisão de 

profissionais 

frente a 

situações de 

abuso sexual 

infanto-juvenil: 

uma revisão 

integrativa 

2016 Muda

nças 

– 

Psicol

ogia 

da 

Saúd

e 

Revisão 

Integrativ

a 

Compreender os 

fatores que influenciam 

a tomada de decisão 

profissional e suas 

implicações para a 

prática 

A4 Abuso sexual na 

infância e suas 

repercussões na 

vida adulta 

2017 Texto 

Conte

xto 

Enfer

m 

Pesquisa 

qualitativ

a 

Compreender 

repercussões do abuso 

sexual na vida adulta de 

mulheres abusadas 

sexualmente na 

infância 

A5 Assistência de 

Enfermagem à 

2017 Electr

onic 

Journ

Revisão 

Integrativ

a 

Assistência de 

Enfermagem à criança 

vítima de abuso sexual 
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criança vítima de 

abuso sexual 

al 

Colle

ction 

Healt

h 

A6 Sobrevivendo ao 

abuso sexual no 

cotidiano 

familiar: formas 

de resistência 

utilizadas por 

crianças e 

adolescentes 

2017 Texto 

Conte

xto 

Enfer

m 

Pesquisa 

Qualitativ

a 

Apreender formas de 

resistência utilizadas 

por crianças e 

adolescentes em um 

cotidiano familiar de 

abuso sexual 

A7 Violência e 

vulnerabilidade 

ao HIV/AIDS em 

jovens 

homossexuais e 

bissexuais 

2017 Acta 

Paul 

Enfer

m 

Estudo 

descritivo 

com 

abordage

m 

qualitativ

a 

Conhecer as 

percepções de jovens 

que se identificam como 

homossexuais ou 

bissexuais sobre 

violências vividas e 

identificar as possíveis 

relações com a 

vulnerabilidade ao 

HIV/AIDS. 

A8 As perspectivas 

de gênero e 

geração nas 

narrativas de 

mulheres 

abusadas 

sexualmente na 

infância 

2018 Rev. 

Latino

-Am. 

Enfer

mage

m 

Estudo 

descritivo 

com 

abordage

m 

qualitativ

a 

Analisar as narrativas 

de mulheres abusadas 

sexualmente na 

infância identificando 

questões relacionadas 

ao gênero e à geração 

A9 Estratégias de 

enfermeiros 

para a vigilância 

à saúde da 

criança 

2018 Rev. 

Latino

-Am. 

Enfer

mage

m 

Estudo 

qualitativ

o, com 

análise 

temática 

indutiva 

dos 

dados 

Apreender as 

estratégias 

impulsionadas por 

enfermeiros no contexto 

da vigilância à saúde da 

criança, relevantes ao 

desenvolvimento na 

primeira infância 
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Caracterizando e conhecendo a violência sexual infantil 
 

A violência sexual é caracterizada por atitudes praticadas 

com fim sexual que desrespeitem os direitos e as garantias 

individuais da criança e do adolescente previstos na Lei 

nº8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990). 

Trata-se de uma violação dos direitos humanos 

universais e dos direitos peculiares à pessoa em 

desenvolvimento, negando a ela o direito ao desenvolvimento 

sadio de sua sexualidade (FLORENTINO, 2015). 

Compreende-se como violência sexual contra crianças 

ou adolescentes a prática de atividades sexuais impróprias a 

sua idade ou a seu desenvolvimento psicossexual, com a 

finalidade de estimular e/ou alcançar estimulação sexual sobre 

o autor. Essa atitude pode ser por meio de violência física, 

ameaças ou indução de sua vontade (JUSTINO et al, 2015). 

Entre os diversos tipos de violência, o abuso sexual é 

conceituado como qualquer ato sexual praticado ou tentativa, 

comentários ou abordagens sexuais indesejadas, ações 

direcionadas ao tráfico sexual ou contra a sexualidade usando 

meios repressivos, praticados por qualquer pessoa 

independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer 

A10 Desafios para 

implantação da 

cadeia de 

custódia para as 

vítimas de 

estupro no 

Distrito Federal 

2020 Esc 

Anna 

Nery 

Estudo 

transvers

al, 

quantitati

vo e 

descritivo

, 

Conhecer o 

atendimento à vítima de 

violência sexual em 

maternidade pública do 

DF e avaliar o 

conhecimento da 

equipe acerca da 

legislação sobre cadeia 

de custódia. 
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cenário, inclusive em domicílio e no ambiente de trabalho, 

porém não limitados a eles (SANTOS et al., 2019). 

A violência sexual é a principal causa de atendimento 

nos serviços de referência de violências no Brasil, sendo que 

entre infantes, o sexo feminino responde por 60% de casos 

registrados e confirmados (ARRAIS et. al, 2020). Estima-se que 

só no ano de 2015, mais de 17,5 mil crianças e adolescentes 

tenham sido vítimas de violência sexual.  A pesquisa também 

indica que a faixa etária mais atingida compreende entre quatro 

e onze anos de idade (VILLELA, 2016). No Nordeste brasileiro, 

a maioria das vítimas de violência sexual entre crianças e 

adolescentes, são do sexo feminino (79%) (ARRAIS et. al, 

2020). 

Estudos desenvolvidos no mundo estipulam que uma 

em cada cinco mulheres e um em cada treze homens 

vivenciaram abuso sexual na infância ou na adolescência 

(World Health Organization - WHO, 2014). 

Justino et al (2015) relaciona a maior prevalência de 

violência sexual no sexo feminino aos fatores culturais que 

colocaram, ao longo do tempo, as mulheres em situações de 

abuso e desvalorização. Em relação a menor incidência entre 

aos adolescentes do sexo masculino justifica-se aos 

sentimentos de constrangimento, medo, estereótipos e timidez 

dos pais e da sociedade, haja vista em dados de uma pesquisa 

sobre vulnerabilidade na adolescência, 3% dos meninos 

relataram ter sofrido violência sexual, desses apenas 33,3% 

procuram assistência à saúde. 

Em 2014, no Brasil, foram registrados uma média de 67 

notificações por dia ou três denúncias a cada hora envolvendo 

crianças e adolescentes pelo Disque 100 (Disque Denúncia 

Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 
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Adolescentes) totalizando 24.575 denúncias de crimes sexuais 

(Brasil, 2015a). 

Os danos causados pela violência sexual acarretam 

prejuízos no âmbito físico, psíquico e social, não se limitando 

apenas a lesões, invalidez ou morte, podendo os prejuízos 

serem imediatos ou manifestar-se anos depois após a 

ocorrência da violência. Além de prejuízos físicos, pode 

influenciar na dependência química, comportamentos suicidas, 

depressão, evasão escolar, desemprego, além de dificuldades 

de relacionamento (SANTOS et al., 2019). 

O abuso contra crianças e adolescentes podem ser 

potencializados ou impedidos por meio de inter-relações entre 

o indivíduo, família, comunidade. Assim, o abuso sexual deve 

ser enfrentado como um fenômeno coletivo e não isolado, não 

sendo focalizado apenas na vítima pois recebe influência do 

contexto no qual a pessoa está inserida, incluindo relações 

próximas, distantes e até a própria cultura (BATISTA; MORE; 

KRENKEL, 2016). 

Para avaliar as implicações do abuso sexual infanto-

juvenil devem ser consideradas particularidades da violência 

praticada, a saber: nível de penetração; violência psíquica; 

força ou violência física, entre outras crueldades variadas que 

influenciam nas consequências do abuso sexual 

(FLORENTINO, 2015). Como consequências 

orgânico/biológicas, pode-se citar: lesões físicas comuns; 

lesões em genitália; lesões anais; gestação, doenças 

sexualmente transmissíveis; disfunções sexuais; hematomas; 

contusões e fraturas. Comumente, a vítima sofre tentativas de 

enforcamento, introdução de corpo estranho na vagina ou no 

reto, queimaduras por cigarro (ARRAIS et. al, 2020). 
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Santos et. al (2019) em seu estudo de análise de fatores 

associados à violência sexual (VS) entre estudantes do ensino 

fundamental no Brasil a partir de dados da Pesquisa Nacional 

de Saúde do Escolar (PeNSE) em 2015, descreve os 

adolescentes como mais vulneráveis a esse tipo de violência, 

estão os menores de 13 anos, sexo feminino, pele de cor preta, 

exercer atividade remunerada, consumir tabaco, álcool ou 

drogas, ter atividade sexual, ter sofrido bullying, sentir-se 

inseguro na escola ou no percurso escola-casa. Como fatores 

protetores a ocorrência de violência sexual, estão: estudante de 

escola privada, mãe com escolaridade de nível superior, morar 

com mãe e/ou pai e ter acompanhamento familiar. 

A maior parte dos casos de violência sexual ao 

adolescente consistem no meio intrafamiliar, 

predominantemente um autor, sexo masculino, de convívio 

próximo (amigo, familiar consanguíneo ou padrasto), suspeita 

de efeito do álcool, podendo ocorrer por várias vezes de forma 

silenciosa. Quando a vítima começa a entender a situação 

como abuso ou atitude suspeita, o perpetrador usa a falta de 

maturidade e indecisão do adolescente para exigir sigilo, 

usando de ameaças diretas ou direcionadas a pessoas com 

vínculo afetivo (JUSTINO et al, 2015).  

 São nos momentos de atividade lúdica, característicos 

da infância, que agressores utilizam como oportunos para a 

prática do abuso sexual à criança, de modo que as vítimas não 

conseguem reconhecer imediatamente a violência 

impossibilitando a denúncia, no qual o entendimento do abuso 

só acontece depois de muito tempo do ocorrido (FORNARI et 

al., 2018). 
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O papel da enfermagem no atendimento às crianças vítimas 

de abuso sexual 

 

Por ser um fenômeno complexo, o abuso sexual infantil 

deve ser profundamente examinado, tendo uma de suas 

características o fato de não deixar marcas aparentes, o que 

dificulta o trabalho dos profissionais envolvidos, inclusive os 

enfermeiros (CIUFFO; RODRIGUES; TOCANTINS, 2014). 

A violência sexual necessita de esforço contínuo na 

sensibilização dos profissionais, principalmente da 

enfermagem, assim como o envolvimento e apoio da gestão 

nesse processo (ARRAIS et al, 2020).  

A anamnese e o exame físico são dois itens importantes 

para iniciar os cuidados da criança e do adolescente que 

sofreram abuso sexual (TAPIA; ANTONIASSI; AQUINO, 2014). 

Santos et al. (2014) destacaram a alta capacidade do 

enfermeiro em reconhecer a anatomia ano-genital, pré-púberes 

normal e anormal, sendo possível identificar doenças 

sexualmente transmissíveis que tem relação direta com o 

abuso. 

Sabendo-se que a prática do abuso sexual é assunto 

delicado, Batista, More e Krenkel (2016) enumeram em seu 

estudo fatores que influenciam a tomada de decisões do 

enfermeiro nesses casos, a saber: questões de gênero, idade 

da criança ou adolescente, orientação sexual do autor da 

violência, presença de evidências relacionadas ao abuso 

sexual, tempo de experiência profissional, variáveis cognitivas 

e crenças religiosas.  

Para os autores supracitados, entende-se que esses 

fatores podem conduzir a vieses na tomada de decisão, o qual 

torna relevante que o profissional reconheça os vieses 
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presentes em seu ofício e tenha uma visão crítica de seu fazer 

profissional. 

 De acordo com Santos et al. (2014) deve-se observar a 

saúde da criança ou adolescente que sofreu abuso sexual de 

modo que propicie ao enfermeiro obter um diagnóstico correto 

sobre as lesões causadas pela agressão. Sempre que possível 

colher material para que sejam feitos exames laboratoriais e 

forenses. Diante do assunto, enfatiza a importância do 

profissional de saúde ter conhecimento sobre as políticas de 

enfrentamento do problema e das normas técnicas para o 

diagnóstico adequado, respeitando as normas técnicas e de 

procedimentos a serem tomadas nas primeiras 72 horas após 

a agressão sexual, para que seja possível realizar os 

procedimentos anticonceptivos de emergência e o combate as 

DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis). 

É importante que o enfermeiro preste uma assistência 

humanizada, utilizando do conhecimento cientifico e atuando de 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, realizando 

um trabalho que dê uma atenção especializada a vítima e a 

família (CIUFFO; RODRIGUES, TOCANTIS et al, 2014).  

No estudo realizado por Santos et al (2019) notou-se 

que o abuso sexual infantil se caracteriza como de difícil 

diagnóstico, considerando que o agressor pode ser membro da 

família e a criança depende fisicamente e psicologicamente do 

autor da violência. Identificou-se que quanto aos autores do 

abuso, os principais são os companheiros de mães, seguidos 

por pais biológicos, avós, tios, padrinhos; assim como outros 

que têm com a criança uma relação de dependência, afeto ou 

confiança, num contexto de relações incestuosas, 

permanecendo a agressão oculta por causa do medo 

prevalecente de ser punido pelo agressor. 
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Em um estudo realizado por Santos et al. (2014) ficou 

constatado que as crianças que foram submetidas a terapia em 

grupo, se comportaram de maneira mais receptiva com relação 

ao contato com o profissional de enfermagem, essas crianças 

conseguiram ter mais facilidade para relatar o que aconteceu 

com elas, pelo fato de estarem presentes com outras crianças, 

que possibilita um clima menos carregado dando a essas 

vítimas uma sensação mais confortável. Neste momento, cabe 

ao enfermeiro aproveitar o clima mais propício para realizar o 

tratamento adequado para o trauma sofrido. 

Crianças que são cuidadas em um lugar acolhedor 

atingem um maior desenvolvimento nessa experimentação 

traumática do abuso e apresentam maior probabilidade de 

recuperação (BRIERE et al., 2014). 

 

Legislação normatizadora à criança e ao adolescente vítima 

de violência sexual 

 

 A Constituição Federal (1988), o Código Penal 

(1940) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) 

dispõem sobre a proteção da criança e do adolescente contra 

qualquer forma de violência e determinam penalidades, não 

apenas para os que praticam o ato, mas, também, para aqueles 

que se omitem. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990) os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

(inclui qualquer tipo de abuso ou violência) serão 

obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 

legais. Caso não haja Conselho Tutelar, a comunicação deverá 
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ser feita à Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da 

Juventude e à Vara da Infância e da Juventude (BRASIL, 1990). 

 Por meio da Portaria nº 1968/2001 torna-se obrigatório 

aos profissionais de saúde a notificação dos casos de abusos 

bem como conduzir essas notificações a vigilância 

epidemiológica para contribuir na elaboração das políticas 

públicas.  

 Em 2013 foi lançada a Lei nº 12.845 que dispõe sobre o 

atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de 

violência sexual, garantindo o atendimento emergencial e 

integral às vítimas de estupro, sejam elas mulheres, crianças, 

adolescentes e idosos, prevendo atendimento multidisciplinar 

emergencial por médico, enfermeiro, psicólogo e assistente 

social (BRASIL, 2013). 

Com o intuito de impedir a peregrinação aos órgãos de 

saúde e de justiça por parte das vítimas de violência sexual, 

evitando agravos e traumas a vítimas de violência sexual a 

Portaria Interministerial nº 288/2015 prevê que o atendimento 

na emergência à criança e à mulher vítima de violência sexual 

deve ser realizado por equipe própria e capacitada, composta 

por médico ginecologista, enfermeiro, psicólogo e assistente 

social (BRASIL, 2015b).  

Além disso, essa portaria estabelece orientações 

quanto à humanização do atendimento às vítimas e ao registro 

de informações e coleta de vestígios no âmbito do SUS por 

profissionais de segurança pública, profissionais de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS) além da organização e 

integração do atendimento às vítimas de violência sexual 

(BRASIL, 2015b). 

A garantia da abordagem multiprofissional, vislumbra a 

implantação da Cadeia de Custódia permitindo a coleta de 
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material genético relativo à violência da mulher ou da criança 

no próprio ambiente hospitalar, garantindo-se o 

armazenamento adequado (ARRAIS et al, 2020). 

A Cadeia de Custódia foi implementada pela norma 

técnica: Atenção Humanizada às Pessoas em Situação de 

Violência Sexual com registro de informações e coleta de 

vestígios, publicada pelo Ministério da saúde em 2015, a qual 

consiste no adequado processo de coleta, registro e 

armazenamento do material biológico que restou como vestígio 

da violência sexual, sendo garantida a confiabilidade do 

material que será utilizado como prova pericial. Destaca-se 

também a necessidade de treinamento de profissionais e a 

seleção criteriosa para designação das equipes responsáveis 

pelo atendimento às vítimas de violência, sobretudo quando são 

crianças e mulheres (BRASIL, 2015b). 

Arrais et al. (2020) em seu estudo destaca as 

dificuldades enfrentadas pela assistência à saúde no Brasil, 

sugerindo o desenvolvimento de metodologias eficazes para 

aumentar a qualidade dos serviços prestados às vítimas de 

violência sexual, como a implementação de uma rede integrada 

de atendimento às mulheres e crianças em situação de 

violência sexual conforme preconiza a Lei nº 12.845/2013.  

Garbin et al (2015) expõe o desafio a ser enfrentado 

para implantação da cadeia de custódia, ocasionado pelo 

desconhecimento dos profissionais das normas técnicas e 

protocolos clínicos, por falta de capacitação específica, além de 

debilidades estruturais que amparam o paciente vítima de 

violência sexual nas emergências hospitalares. 

 

 Assistência multiprofissional à criança e adolescente 

vítima de violência sexual 
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Os programas de vigilância à saúde da criança são 

caracterizados pela promoção da saúde, prevenção de agravos 

e a detecção precoce de problemas, enfatizando que a 

intervenção precoce pode modificar o curso de vida das 

crianças, principalmente das menos favorecidas. Iniciativas 

mundiais estimulam práticas multissetoriais, na saúde, nutrição, 

acesso a serviços, ambiente seguro e afetivo, defesa de 

direitos, proteção e oportunidades de aprendizagem (YAKUWA; 

NEILL; MELLO, 2018). 

No Brasil, a rede de suporte social compõe-se de 

órgãos governamentais e não governamentais compondo o 

Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 

(SGD) destinados à prevenção e intervenção do abuso sexual 

infanto-juvenil). Desse sistema, os diversos segmentos 

perfazem as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência 

Social, os Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, Poder Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Polícias Civil e Militar, e Programas de 

Atendimento públicos e privados (BRASIL, 2006).  

A rede de suporte social da criança e do adolescente 

poderá influenciar nas implicações das situações de abuso 

sexual, pois atuam na realização de atendimentos e possuem 

poder decisório sobre o destino dessas pessoas em situação de 

vulnerabilidade (BATISTA; MORE; KRENKEL, 2016).  

A violência sexual compromete o crescimento e o 

desenvolvimento da criança e adolescente, trazendo 

consequências que refletem por toda a vida de qualquer 

indivíduo que passe por tal situação. É nesse sentido, que a 

compreensão do enfermeiro e da equipe de saúde é crucial 

para criar instrumentos apropriados para o cuidado integral e 
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condutas que visem à diminuição do abuso infantil (TAPIA; 

ANTONIASSI; AQUINO, 2014). 

Uma rede articulada, composta por profissionais 

qualificados, que permita um ambiente protetor à criança e ao 

adolescente, é indispensável na minimização dos danos 

provocados pelo abuso sexual. Contudo, a ausência de uma 

rede de atendimento adequada que intervenha e previna os 

riscos pode aumentar no impacto do abuso sexual no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, potencializando 

anseios de impotência, timidez e culpa (BATISTA; MORE; 

KRENKEL, 2016). 

O estudo realizado por Arrais et al. (2020) revelou que 

78,95% dos profissionais que atendem vítimas de violência 

sexual somente 14,18% receberam algum tipo de capacitação 

específica. No entanto, 97,74% desses profissionais avaliam 

ser importante a capacitação para assistência à saúde 

adequada às vítimas de violência sexual. Da mesma forma que 

não há capacitação específica com abordagem psicopatológica 

aos pacientes vítimas de violência sexual (ARRAIS et al, 2020). 

O planejamento e a execução do cuidado pela 

enfermagem em situações de abuso sexual a menores do sexo 

feminino, é destacado o apoio às famílias embasado na 

solidariedade orgânica, em que para melhor entendimento do 

fato as enfermeiras devem apresentar uma visão geral além da 

vítima, abrangendo aos familiares envolvidos, como mãe, 

pai/abusador (LIRA et al, 2017). Os cuidados familiares e os 

contextos domiciliares consistem em elementos desafiadores 

para atenção multiprofissional da área da saúde (YAKUWA; 

NEILL; MELLO, 2018). 
No estudo qualitativo realizado por Fernandes et al (2017) 

desenvolvido em um centro de controle de deficiências imunológicas de uma 
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universidade pública da Região Sudeste do Brasil foi comprovado que 

profissionais de saúde, como enfermeiros e psicólogos, são fontes de apoio 

dessas vítimas de violência. Sendo citado pelos participantes que a 

interação entre profissional e paciente era fortalecida quando ausentes 

julgamentos, a qual tinha suas relações facilitadas através de Consultas, 

atividades em grupos e sessões terapêuticas. 

 A violência sexual foi por muito tempo foi um tema 

negligenciado em todo o mundo, no entanto, por causar 

prejuízos por longo período de tempo esse tema passou a ser 

mais discutido, sendo considerado um problema de saúde 

pública (SANTOS et al., 2019). 

A notificação é importante para o conhecimento do perfil 

da violência, facilitando a intervenção profissional, bem como a 

prevenção, auxiliando a elaboração de políticas públicas e 

práticas efetivas que atuam nessa temática. Apesar da 

subnotificação do número de casos de violência sexual, sua 

constância e prejuízos implicam em um problema de saúde 

pública (JUSTINO et al., 2015). 
 

CONCLUSÕES 

 

 A equipe de saúde é crucial no cuidado à criança vítima de abuso 

sexual, e sendo essa uma equipe multidisciplinar, se torna fundamental para 

uma assistência mais completa e eficaz.  As intervenções prestadas à 

criança e adolescente, vítima de abuso, visam uma atenção nos mais 

variados aspectos, de maneira a favorecer a solução de questões potenciais. 

Neste contexto, o enfermeiro pode, em suas atividades assistenciais de 

cuidado, utilizar ferramentas lúdicas que vão ao encontro do universo infantil, 

procurando minorar o sofrimento e a dor trazidos pela violência. 

 Com isso, entende-se que o profissional enfermeiro precisa engajar-

se em ações que melhorem a qualidade dos serviços de saúde, com o intuito 

de colaborar para a organização de uma sociedade mais justa, democrática 

e altruística. Dessa maneira, restaura seu vasto e valoroso 

comprometimento social, político e moral com relação à sua prática 

profissional. Desta maneira, o estudo indica que a iniciativa para melhorar o 
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serviço pediátrico deve ser o aprofundamento e o aperfeiçoamento dos 

debates englobando o assunto violência, com o fim de que os enfermeiros 

façam uso do pensamento científico edificado para enfrentarem com 

precisão o desafio de descobrir, informar, tutelar, reduzir e prevenir os casos 

de violência contra crianças e adolescentes. 
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RESUMO: A enfermagem tem procurado firmar suas práticas 
da assistência, voltando-se para a humanização, procurando 
sempre atender as necessidades do cliente, não apenas as 
psíquicas, mas sim procurando ver o indivíduo como um todo, 
ou seja, no seu contexto físico, moral e espiritual, assim 
abordando o conceito de saúde dado pela Organização Mundial 
de Saúde. Este trabalho tem por objetivo demonstrar os 
aspectos emocionais, envolvidos na relação enfermeiro e 
paciente oncológico. Para realizar a pesquisa, foi feita uma 
revisão bibliográfica em artigos científicos na base de dados 
Sciello, Google acadêmico e na plataforma periódicos capes. 
Os critérios para inclusão dos artigos foram selecionar os que 
eram coerentes com o tema, de língua portuguesa e publicados 
entre os anos de 2014 a 2017, e excluídos os incoerentes, de 
idioma estrangeiro e divulgados anteriormente a 2014. Visando 
obter informações em relação à temática proposta, reuniu-se 12 
artigos como base da pesquisa. Percebeu-se que o enfermeiro 
tem grandes responsabilidades com o mórbido, pois ele que o 
acompanha em todos os momentos, por isso em muitos casos 



A RELAÇÃO DO ENFERMEIRO E PACIENTE ONCOLÓGICO DIANTE DAS 

NECESSIDADES EMOCIONAIS BÁSICAS 

164 
 

o capacitado acaba se envolvendo com o sofrimento do ser 
(empatia) e assim amargurando-se junto com o mesmo, desse 
modo ficando claro que o especialista passa por momentos 
angustiantes, então sendo necessária uma forma de conter as 
emoções, para que as mesmas não atrapalhem na função do 
cuidar.  
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Paciente 
Oncológico. Relação Enfermeiro paciente. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem tem buscado com grande relevância se 

firmar como ciência, procurando técnicas e práticas para 

fundamentar a atuação e sistematizar o cuidado. Embora, 

tornando-se muito delimitada, sendo que em vários casos não 

consegue suprir as necessidades mais profundas do paciente e 

as inquietações da alma, ou seja, não contemplando o ser no 

seu âmbito biopsicossocial, assim como se preconiza o atual 

significado de saúde (SAVIETO; LEÃO, 2016).  

Uma vez que, os profissionais têm focado suas ações no 

cumprimento do trabalho, algo mecânico, não levando em 

consideração tudo que os pacientes estão demonstrando e 

relatando, pois muitas vezes eles precisam conversar e tirar 

dúvidas com os seus cuidadores para se acalentarem perante 

a condição que se encontra, todavia enfermeiros, na maioria 

dos casos, devido a sua mecanicidade, não dão tanta 

importância para essa troca de diálogos. Com isso, o enfoque 

maior está apenas na mecanicidade, o cuidar do biológico e o 

suprimento de metas e objetivos trabalhistas, não sendo 

humanizado e muito menos empático, dessa forma tornando o 

trabalho algo exaustivo, sem qualidade e eficiência, tanto para 

o conjunto trabalhista, quanto para os clientes. 
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Por outro lado, os profissionais tem procurado meios 

para ultrapassar esse limite, tentando abranger os fatores 

físicos, sociais, psicológicos e culturais no processo do cuidar. 

Além disso, a profissão está buscando implementar a 

humanização e a empatia na assistência, dessa forma há um 

ambiente mais harmonioso, cheio de confiança e relação 

interpessoal, colaborando para o bem estar de todos os 

envolvidos no processo do cuidar e os pacientes sendo os mais 

beneficiados, e demonstrando um maior grau de satisfação e 

recuperação mais acentuada (SAVIETO; LEÃO, 2016).  

Sabendo que a profissão passou a não praticar apenas 

procedimentos técnicos inerentes à melhora do quadro 

biológico do paciente, os enfermeiros passaram a realizar 

também ações indispensáveis ao processo do cuidar, desde a 

promoção da saúde até a reabilitação dos pacientes enfermos. 

Desta forma, mostram-se mais presentes, atuam no 

rastreamento do vários tipos de cânceres, são vários os tipos 

de exames sendo solicitados por servidores de Estratégias de 

Saúde da Família – ESF, os quais o enfermeiro é engrenagem 

indispensável. Além disso, a realização da educação em saúde 

da população acerca do autoexame dos testículos e da mama, 

bem como busca ativa de mulheres em idade adequada para 

realização do exame Papanicolau ganhou muita força e 

repercussão no decorrer dos anos (REIS et al, 2018) 

Visto que, essas são ações a nível primário, existindo 

aqueles cuidados que são indispensáveis a pacientes em um 

estado mais avançado da patologia, onde se tem alterações de 

forma integral e que assim demonstrasse a necessidade de um 

profissional qualificado e que elabore um plano de cuidados por 

meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem- SAE, 
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que supra todas as queixas do cliente gerando conforto e bem-

estar (REIS et al, 2018)  

Segundo Santos et al (2016), evidencia-se que a 

profissão de enfermagem no ambiente oncológico tem grande 

aumento da carga emocional, elevando potencialmente os 

níveis de estresse, com a morte, a ausência da cura e a 

angustia familiar, diante disso, mostra-se perceptível que a 

equipe tem que driblar os sentimentos e continuar forte ao lado 

do indivíduo, da família e da sociedade. Nota-se que os 

profissionais da enfermagem também precisam de um amparo 

e preparo para lidar com tais situações, entrando o apoio 

psicológico para tais, bem como a educação continuada e 

permanente para cuidar, com eficiência, esses casos delicados.   

Desta forma o trabalho requer uma estratégia de 

enfrentamento (coping), revelando um modo de respostas 

comportamentais diante de diversas situações emotivas, essa 

técnica sendo de suma responsabilidade da equipe procurá-la 

e devendo ser fornecida a informação a respeito dela pelo 

coordenador do grupo (SANTOS et al, 2016). Uma vez que se 

o cuidador se envolve muito com o sofrimento alheio e precisa 

de uma preparação mais aprofundada, para também não ficar 

abatido com o cenário e até mesmo adoecer, e se caso isso 

ocorra, a substituição do profissional por outro, daquele 

paciente que tenha se envolvido, se faz necessário (AYALA et 

al, 2017). 

Principalmente, em diversas situações em que as 

emoções como angustia, tristeza e desesperança fazem parte, 

estando intimamente relacionadas com a perda da identidade, 

alterações no corpo, autoestima e o medo da morte, que é algo 

constante nesse cenário. Então a assistência precisando ser 

integral, englobando os aspectos biopsicossociais, que foram 
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alterados e necessitam de cuidados. Sendo importante que o 

enfermeiro seja habilidoso e possua conduta para afrontar tais 

episódios. 

Vale ressaltar que mesmo sabendo, que o câncer possui 

formas de tratamento, os sentimentos não mudam, acarretando 

drásticas alterações no dia a dia e possíveis transformações na 

vida do indivíduo, ocasionando assim redução significativa da 

qualidade de vida, por isso é importante a acessória aos 

clientes neste momento tão doloroso e sensibilizante. Nessa 

perspectiva o responsável deve ser direcionado a envolver-se 

por completo com o cliente, atendendo todas as suas 

necessidades que estão intimamente inter-relacionadas e 

precisam de um olhar mais especializado.  

De acordo com Viero et al (2017), uma das condições 

mais estressantes do serviço é encarar casos oncológicos, 

tendo uma grande susceptibilidade sentimental, dessa forma 

contribui para o desgaste psíquico dos profissionais, 

principalmente quando os quadros são desenvolvidos por 

crianças e adolescentes. 

Conforme Hercos et al (2014), a atenção a esses 

pacientes especialmente na Unidade de Terapia Intensiva 

necessita de um excelente conhecimento técnico-cientifico e 

saber lidar com as mais diversas sensações, pois esse é o local 

onde os profissionais possuem maior tempo disponível para 

auxiliar o paciente, bem como devem prestar a assistência mais 

completa possível, visando reduzir as complicações da 

situação, além de reduzir a sintomatologia apresentada.  

Constatando que o enfermeiro oferta seus serviços 24 

horas por dia, não somente em alguns momentos, sendo os 

indivíduos mais próximos aos clientes. A enfermagem constitui 

o grupo de profissionais que são mais responsáveis pelo elo 
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entre os pacientes e a instituição hospitalar na qual o enfermo 

se encontra (KOLHS et al.,2017). Sabe-se que esta equipe 

também atua no Centro de Tratamento, que é tido como uma 

esperança para a sobrevivência, local onde os pacientes 

entram cheios de expectativas e precisam de um acolhimento 

adequado, ou seja com compreensão e empatia 

(NASCIMENTO et al, 2016).  

Percebendo-se que há uma grande dificuldade dos 

profissionais de saúde em encarar a morte, mesmo a finitude 

da vida fazendo parte do âmbito hospitalar, é um fato que gera 

muito desconforto, estranheza e outros variados sentimentos 

perante o assistido (SANTANA et al, 2017).  

Com isso, busca-se muito a religião na assistência, que 

remete a concepção da morte como fim do sofrimento, a fé 

constitui uma medida de conforto para a equipe de saúde, que 

em decorrência dos tantos óbitos que presenciam, podem 

apresentar o âmbito psíquico abalado (BASTOS et al, 2017). 

Diante disso, os profissionais de enfermagem, devem 

sempre buscar a continuidade da sua prática profissional, 

aperfeiçoando cada vez mais a assistência prestada aos seus 

pacientes e familiares, buscando fornecer sempre o melhor 

auxilio, com as melhores técnicas, usando a empatia e 

humanização, e desenvolvendo uma forma de trabalho 

imparcial e integral a todos os indivíduos que assistem, em 

especial aos pacientes oncológicos devidos aos grandes 

estigmas atualmente existentes em relação à doença. 

O objetivo desse trabalho é demonstrar os aspectos 

emocionais envolvidos na relação enfermeiro e pacientes 

oncológico. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho é fruto de uma pesquisa de caráter descritivo 

e exploratório, constituindo uma revisão de literatura, em que se 

houve consulta de artigos nas plataformas de pesquisa: Google 

acadêmico, Sciello e na plataforma periódicos capes, dos 

últimos cinco anos.  

Foi usado como descritores: Assistência de 

Enfermagem. Paciente Oncológico. Relação Enfermeiro 

Paciente. Os critérios para inclusão dos artigos foram 

selecionar os que eram coerentes com o tema, de língua 

portuguesa e publicados entre os anos de 2014 a 2017 e 

excluído os incoerentes, de língua estrangeira e publicados nos 

anos anteriores a 2014. Foram selecionados doze (14) artigos 

para a análise e construção deste estudo, que ocorreu no 

período de agosto a setembro de 2017. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Um dos instrumentos mais importantes utilizados para 

manter a relação de ajuda-confiança entre o cuidador e o 

doente é a empatia, que é quando se tem a verdadeira intenção 

de ajudar um indivíduo, colocando-se no lugar do outro e 

compartilhando todos os sentimentos envolvidos, não apenas 

agindo de forma profissional, mas sim humana. Ademais se 

realizou a formação da clinical caritas, onde se originou 

preceitos que objetivavam a ampliação da assistência e 

instalação da delicadeza, sensibilidade e amor na execução, 

visando maior integração durante a assistência (SAVIETO; 

LEÃO, 2016).  
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É importante que se instale um processo onde o 

profissional se preocupe consigo e com a pessoa cuidada, que 

haja uma comunicação horizontal, assim melhorando as 

condições de trabalho e atendimento. Visto que, a Enfermagem 

deve trabalhar sempre baseada pelas teorias humanísticas, 

agindo pensando no próximo e promovendo o 

autoconhecimento, com isso favorecendo a descoberta dos 

sentimentos e emoções e então ajudando a efetivar as 

necessidades biopsiquicossocioespirituais do cliente e 

elaborando uma assistência adequada as condições peculiares 

do paciente, ou seja vê-lo de forma individual e após coletiva 

(SAVIETO; LEÃO, 2016).  

Apenas reafirmando que a Enfermagem é a arte do 

cuidar e que é necessário realizá-la com amor, dignidade, 

respeito, equidade, competência e justiça, sem esquecer que a 

saúde é um direito, portanto deve ser realizado o auxílio das 

formas citadas acima e ainda mais com qualidade, 

humanização, empatia e igualdade, visando reparar todos os 

danos presente no paciente e buscando uma melhor qualidade 

de vida.  

Além do que, o ambiente deve ser agradável, calmo, com 

temperatura adequada, limpo e que possua recursos suficientes 

para efetivação das ações, visto que, um lugar hostil e 

degradante não vai ajudar na recuperação da saúde e ainda é 

de grande relevância o carinho, as explicações sinceras, ações 

apaziguadoras em certos momentos e aberturas ao diálogo, 

deste modo a assistência restabelece um cuidado harmônico 

(SAVIETO; LEÃO, 2016). 

De acordo com Santos et al (2016), as estratégias de 

enfretamento utilizadas por profissionais de saúde aos 

pacientes com neoplasias, focaliza-se no aspecto religioso, 
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como uma forma de amenizar o estresse; busca constante por 

distrações após o trabalho e apoio de familiares e amigos, como 

forma de mitigar a exaustão, abordando métodos de encarar o 

complexo emoção-problema.  

Percebe-se que é de extrema dificuldade se deparar com 

pessoas usando fraldas, imobilizadas, conectadas a aparelhos, 

chorando e às vezes inconscientes. Para os profissionais é algo 

mais comum, mais diário, já para a família pode trazer várias 

interpretações, principalmente os familiares que não possuem 

o conhecimento científico. Situações como estas devem ser 

trabalhadas pelos profissionais que assistem o paciente junto à 

família, por isso a necessidade de assistir tanto esse indivíduo 

como a sua família nos aspectos biológicos e psicológicos 

(AYALA et al, 2017). 

Uma das técnicas tenta modificar o contratempo e o 

outro na busca regular o estado emocional. Ademais, o 

enfermeiro tem papel fundamental de educar, cuidar, promover, 

coordenar e manter o foco na pessoa, família e coletividade, 

com vistas a aliviar os desconfortos, controlar os sintomas e 

diminuir os sofrimentos. Esse contexto hospitalar colaborando 

com a sobrecarga do trabalho e absenteísmo do entendido. 

Estes especialistas passando por um procedimento continuado 

de educação para cooperar mais satisfatoriamente na 

qualidade do amparo (SANTOS et al, 2016). 

Neste quadro, o suporte da família é essencial desde o 

diagnóstico até o tratamento, porque a presença do tumor 

maligno transcende o biológico e perpassa por fatores sociais e 

psicológicos na vida do ser, expresso pelo constrangimento, 

baixa autoestima e problemas de saúde mental, pois um dos 

principais caminhos que vem a mente da maioria das pessoas 

que descobrem a doença é a morte. Portanto o olhar para o 
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cliente precisa ser integral, por também enfrentar o preconceito 

devido à doença, necessitando de humanidade, segurança, 

atenção, estabelecimento de vinculo e redução do medo. Em 

alguns casos, a família fica mais abalada com o diagnóstico de 

câncer do que o próprio paciente, justamente por isso deve ser 

incluso junto aos cuidados da equipe de enfermagem, esse 

olhar mais holístico, vendo que além do paciente, existe 

pessoas severamente abaladas pela descoberta da patologia 

(PAIVA; SALINEMA, 2016) 

As alterações no corpo atinge todo o fisiológico, trazendo 

limitações para pessoa portadora do câncer. Essas situações 

despertam sentimentos e presenciar tais condições não são 

agradáveis para a equipe, mas se deve evitar que as 

impressões atrapalhem o cuidar e demonstrar-se forte perante 

o debilitado é algo indispensável à realização e 

desenvolvimento de uma assistência qualificada (PINTO; 

RODRIGUES, 2017).   

Agir sempre com imparcialidade e mantendo sempre 

vínculo paciente-cliente, não podendo o profissional da 

enfermagem ou qualquer outro que esteja ligado ao paciente, 

tomar as angústias e o sofrimento desta pessoa, bem como de 

sua família para si próprio, fato este que interferiria na qualidade 

do tratamento e na eficácia da assistência ou plano de cuidados 

que posteriormente fosse traçado (PINTO; RODRIGUES, 

2017).  

Para mais, o acompanhamento deve ser planejado 

através do processo de enfermagem, correlacionando o cuidar 

cientifico e humanizado, determinando prioridades, refletindo 

sobre a individualidade, singularidade, estilo de vida, crenças e 

valores. O enfermeiro deve assistir o binômio paciente-família, 

utilizando-se dos pontos da parentela para induzir a saúde do 
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paciente numa direção positiva. Com isso, faz-se necessário 

saber as etapas da sistematização da assistência de 

enfermagem, que só assim haverá um firmamento da qualidade 

da assistência que for desenvolvida de acordo com o plano 

(RIBEIRO et al, 2016).  

Em relação ao afrontar quadros oncológicos, são 

procuradas táticas de defensas individuais, frente à dor aturada 

no emprego, que é insuportável em alguns momentos, 

encontrando formas para amenizar esse sofrimento, tais como 

separar a vida profissional da vida social, sendo na maioria dos 

casos uma tentativa frustrante. Evidenciando-se também 

métodos como a fuga e o afastamento, onde busca distanciar o 

emocional do profissional, até mesmo pedindo férias, para fugir 

do martírio. 

Leva-se em consideração que os profissionais que 

executam o exercício na terapia intensiva, que é um grau mais 

acurado e complexo de assistência, necessitam de uma grande 

preparação, focada na densidade tecnológica, o tratamento das 

condições psicológicas frente às situações do cuidado e 

estabelecimento de um bom relacionamento com a pessoa, 

família, coletividade e a equipe multidisciplinar. Sobressai 

ainda, o grande desgaste físico, mental e emocional, em razão 

das exigências da vida moderna e do mercado de trabalho, 

devido consumir muita energia na efetivação das tarefas. Tal 

desgaste é resultante da alta carga de trabalho vivida pelos 

profissionais, más condições de trabalhos, sono reduzido e 

salários, muitas vezes, humilhantes (HERCOS et al, 2014).  

O profissional de enfermagem age desde momento da 

internação, até a reabilitação, passando seu cuidado por todas 

as etapas do tratamento, podendo ser a cura ou a morte do 

paciente oncológico, estando sempre em contínuo contato com 



A RELAÇÃO DO ENFERMEIRO E PACIENTE ONCOLÓGICO DIANTE DAS 

NECESSIDADES EMOCIONAIS BÁSICAS 

174 
 

o mesmo, o que resulta numa criação de vínculos e de 

confiança, a qual deve ser adquirida pelo paciente para que 

haja uma real eficácia na assistência prestada ao paciente 

(KOLHS et al, 2017) 

É responsabilidade das entidades promover um 

planejamento e implementação de educação permanente para 

os enfermeiros e demais profissionais de saúde, uma vez que 

as obrigações estão sendo executadas levando em conta a 

quantidade e não a qualidade, por isso, em alguns casos, existe 

a omissão do cuidado humanizado. Por outro lado, a sensação 

de impotência reflete na baixa autoestima, sentimento de 

fracasso, ineficiência e a questão da morte do cliente, leva ao 

desestímulo e ao abandono do serviço por gerar uma certa 

sensação de fracasso na assistência (HERCOS et al, 2014).  

Hoje, nota-se que a Enfermagem, na sociedade 

contemporânea, é uma profissão capitalista, pois seu único 

intuito são os recursos financeiros, muitas vezes esquecendo 

que o paciente precisa de cuidados além daqueles prestados. 

Mas há também os profissionais que trabalham em busca do 

melhor para os clientes e que quando não obtém os resultados 

esperados sentem-se destruídos, incapazes e por fim acabam 

desacreditando no potencial da categoria, se sentem totalmente 

devastados e depressivos, tal condição sendo o estopim para o 

acometimento por patologias relacionadas ao seu psíquico e 

que como consequência afetara toda a sua integralidade, ou 

seja a qualidade de vida. 

Tal situação revela que o tratamento destinado ao 

paciente oncológico, constitui um fator estressante para classe 

profissional, pois é sempre o enfermeiro que estará lado a lado 

com o paciente, lidando com toda a sua dor, dessa forma o 
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especialista deve procurar medidas que reduzam tal aspecto, 

que consequentemente, proporcionará bem-estar e conforto. 

Revela-se que os profissionais tem pouco embasamento 

sobre as inevitabilidades reais dos enfermos e da sua linhagem, 

quando se encontram no campo prático e se defrontam com 

paciente terminal, principalmente jovens e/ou adolescentes, 

procuram efetuar seus afazeres de melhor maneira possível, 

mas há uma gigantesca dificuldade para confortar todos os 

envolvidos. Por causa disso, se desenvolve a insensibilidade 

por membros do grupo assistencial. Lembrando que a 

humanização depende da política institucional e deve ser 

seguida em todos os atendimentos, desde a atenção básica até 

o nível mais complexo de cuidados (HERCOS et al, 2014). 

Vale ressaltar que a sociabilização, alcançada pelo 

cuidado personalizado e elo com a empatia, coopera 

positivamente para adaptação do indivíduo ao tratamento 

intenso, já que o mesmo perdeu toda ou parte de sua 

autonomia, pertinente ao isolamento e perca da capacidade de 

realização de suas atividades, requerendo, portanto um 

equilíbrio biopsíquico. Percebendo que quando se trata da 

terapia intensiva há uma enorme potencialidade dos abalos, 

fundamentado em uma grave agressão aos processos mentais 

de todos os envolvidos, pelo fato de que as Unidades de 

Terapia Intensiva (U.T.I) tem um estigma na população de que 

os pacientes que lá se encontram estão com os dias de vida 

contados  (NASCIMENTO et al, 2016).  

Mesmo com a rotina do trabalho hospitalar, os 

enfermeiros e demais profissionais atuantes nas instituições de 

saúde, em muitos casos, sofrem bastante com o término da 

vida, mas devem ser fortes e resilientes o suficiente para 

oferecer toda a assistência. Por isso muitas vezes precisam ser 
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cuidados e acompanhados por outros especialistas, porque a 

morte atualmente tem sido renegada e isolada. Muitos 

problemas mentais estão afetando cada vez mais os 

profissionais de saúde, principalmente os que trabalham com 

pacientes em estado de saúde mais delicado (SANTANA et al, 

2017). Sendo que antes era aceita como um curso natural da 

vida, como algo religioso, descanso eterno, mas no momento 

do óbito a esperança que ali existia em meio aos familiares é 

destruída (BASTOS et al, 2017). 

Ainda sim, o enfermeiro também é uma figura muito 

presente no contexto relacionado a pratica de cuidados 

paliativos, sendo necessário o uso de uma linguagem 

apropriada, um olhar holístico, pensamento críticos, perspicaz 

e é importante também que demonstram compreensão e 

interpretação correta do aspectos mostrados pelo cliente. Além 

disso, salienta-se a importância da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, padronizada e específica a cada 

paciente. Ressaltando que todo o planejamento voltado para as 

terapias inerentes aos pacientes serão por meio de decisões 

em reuniões multiprofissionais, envolvendo todo os contextos 

legalistas e humanistas (PASSARELLES et al, 2019) 

Com isso, é visto que serão fornecidos cuidados que 

realmente propiciem uma redução dos agravos do paciente, 

bem como a minimização do sofrimento, aliás, nessa condição 

a maior preocupação é trazer o maior conforto possível a esse 

cliente, e ainda sim procurar reestabelecer seus sentimentos, 

mesmo que tais ações tragam conturbações ao estado clinico 

do profissional (PASSARELLES et al, 2019) 

Assim, é necessário que sejam elaboradas Políticas 

Públicas que visem proteger esses profissionais que, estão 

constantemente expostos a tantos desgastes em seu bem-
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estar, tais como: redução da carga de trabalho, locais com 

condições propicias ao desenvolvimento de todos os 

procedimentos, escala de trabalho adequada e que satisfaça 

todos os envolvidos e que de forma indireta reduza as 

condições desgastantes (MACIEL et al, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mostra-se então, que os enfermeiros não devem limitar 

sua assistência ao paciente apenas no âmbito biológico, deve 

ir mais além, procurar suprir todas as necessidades psíquicas 

do doente, demonstrando sempre carinho, sensibilidade, amor 

e abertura ao diálogo e, quando se tratar de Sistema Único de 

Saúde (SUS), o cumprimento dos princípios da universalidade, 

equidade e integralidade, os quais são pilares de sustentação 

daquele sistema. 

Todos os aspectos de uma pessoa devem ser levados 

em consideração, não só apenas aos pacientes oncológicos, 

mas a todos que necessitam de uma assistência, apoio, poder 

proporcionar uma assistência holística/integral, gera conforto 

ao paciente e, consequentemente, a realização profissional. 

Usar a empatia e transmitir sentimentos de segurança, 

confiança e afeto é essencial ao desenvolvimento humanizado 

da profissão, principalmente aos pacientes portadores de 

câncer, os quais estão passando por um momento de muita 

apreensão e sofrimento, necessitando de uma assistência 

qualificada que garanta os devidos cuidados curativos ou 

paliativos e, acima de tudo, com atenção voltada para o 

psíquico, não só do indivíduo, mas também de toda a parentela 

e a sociedade em que o cliente se encontra inserido, pois estão 

todos sendo afetados emocionalmente.  
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Vê-se também a importância da imparcialidade do 

enfermeiro diante de situação com pacientes oncológicos, pois 

o profissional quando quebra a barreira da imparcialidade, fica 

susceptível a ter sentimentos inerentes ao paciente oncológico 

que não devem ser tomados para si, esse aspecto contribui 

para o aparecimento de complicações no seu bem-estar, bem 

como desequilibra o âmbito psíquico e ocasiona a necessidade 

de um acompanhamento psicológico, para que assim possa 

enfrentar de maneira correta as variações que seu ambiente de 

trabalha pode vir a apresentar.  

Saber trabalhar com a estrutura familiar também é algo 

muito importante, pois esta se encontra muito abalada e 

atormentada, consequência do diagnóstico de câncer que abala 

toda a estrutura parental, levando em consideração que essas 

pessoas a partir desse ponto também necessitarão de uma 

assistência totalmente humanizada e de informações verídicas 

e repassadas de forma compreensível e integral. A família é o 

elemento mais importante e útil no tocante ao apoio emocional, 

compõem a rede de apoio do paciente, portanto merece total 

assistência, bem como clareza durante a transmissão das 

informações da situação clínica do paciente. 

O profissional de enfermagem deve cuidar do próximo da 

maneira que trataria de si mesmo, tentando amenizar os danos 

provocados no outro e em toda coletividade, trabalhando com 

empatia, amor e cortesia, fornecendo sempre o melhor de si, 

assim trazer qualidade de vida para o paciente e toda 

coletividade envolvida com o agravo e cumpre fielmente os 

objetivos estabelecidos pela profissão. Portando é importante 

aprimorar sempre seu processo de intervenção, para então 

fornecer um serviço com competência, dignidade e qualidade 

aos clientes e familiares.  
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Fica claro que a enfermagem é uma profissão 

desgastante pela grande exigência emocional e física, devido 

seu envolvimento com o quadro do paciente, salientando que 

se deve manter sempre a ética, algo que está previsto em todas 

as normativas e resoluções da classe – seu cumprimento 

garante as devidas prerrogativas aos profissionais – a 

dignidade, a imparcialidade como bases para o 

desenvolvimento de uma assistência qualificada que garantirá 

mais conforto ao paciente, à família e também aos profissionais 

que assistem o paciente, tanto de forma direta como indireta, é 

algo indispensável nos serviços de cuidados de enfermagem e 

com isso resultará na assistência de qualidade que qualquer 

indivíduo espera receber destes profissionais. 

Portanto, é notório e perceptível durante toda esta 

discursão que os profissionais de saúde como um todo, em 

especial a equipe de enfermagem, devem manter seus 

cuidados voltados ao conceito real de saúde, o qual abrange o 

biológico, psicológico, social. Também é bastante evidente que 

a assistência não se limita aos pacientes diagnosticados, mas 

também a toda coletividade em que o indivíduo está inserido – 

sua família, seu ciclo de amizades, o trabalho – e os cuidadores 

devem estar cientes destas necessidades que deverão ser 

supridas, independentes da situação que o paciente se 

encontre.  
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar, a luz 
das evidências científicas encontradas da literatura, quais os 
fatores que interferem na sexualidade dos idosos. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica do tipo integrativa no período de 
outubro a novembro de 2019, nas bases de dados eletrônicas: 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(Medline), National Library of Medicine Institutos Nacionais de 
Saúde (Pubmed) ,Literatura Latino Americano em Ciências da 
Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (Scielo), 
Bases de Dados em Enfermagem (BDENF) e Google 
Acadêmico (GA). O refinamento da busca ocorreu mediante o 
empregado dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
sexualidade e idoso. Os achados apontam a influência da 
cultura sobre a assexualidade dos idosos. Enfatizam ainda que 
preconceitos e tabus estão presentes quando os sujeitos 
pertencem à faixa etária dos 60 anos. Os fatores que podem 
interferir na expressão da sexualidade ou no ato sexual 
transcorrem pelos aspectos individuais, fisiológicos e sociais, e 
apesar das limitações que podem ocorrer na velhice, a 
satisfação sexual ainda pode permanecer. É imprescindível que 
as práticas educativas desenvolvidas pelos profissionais de 
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enfermagem sempre contribuam para vida desses idosos assim 
podendo desmistificar os mitos e tabus que permeiam o 
exercício da sexualidade na terceira idade. 
 
Palavras-chave: Sexualidade. Idosos. Educação em saúde 
 
INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento é um direito garantido pela legislação 

brasileira e a sua proteção, um direito social. Segundo a lei 

federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, destinada a 

assegurar os direitos de pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos, é dever do Estado e da sociedade a preservação da 

saúde física e mental dos idosos, em condições de liberdade e 

dignidade (BRASIL, 2003). 

O Brasil conta, hoje, com mais de 20 milhões de pessoas com 

idade acima de 60 anos, representando aproximadamente 10% 

da população em geral, com estimativas de aumento para 30% 

em 2050. Dentre os principais motivos que contribuem para o 

envelhecimento da população brasileira estão o aumento da 

expectativa de vida e a queda na mortalidade da população. 

Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que a esperança de vida ao nascer, que estava 

próxima de 74 anos em 2012, deve chegar a 81,29 anos em 

2050. Além disso, as melhorias na urbanização, nos níveis de 

higiene pessoal e ambiental, na alimentação, bem como os 

avanços tecnológicos na área da saúde, que permitem a 

prevenção ou cura de muitas doenças, possibilitam a redução 

na mortalidade (DORNELAS NETO et al., 2015). 

Ainda conforme Dornelas Neto et al. (2015) a população de 

idosos vem conquistando nas últimas décadas, o 

prolongamento da vida sexual é um ponto merecedor de 
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destaque. O aumento da qualidade de vida (QV) aliado aos 

avanços tecnológicos em saúde, como os tratamentos de 

reposição hormonal e medicações para impotência, 

principalmente o Sildenafil (Viagra©), têm permitido o 

redescobrimento de novas experiências, como o sexo, entre os 

idosos. 

Mediante a esse fator a terceira idade, enquanto etapa da vida, 

na concepção de muitos, ainda, é marcada como sinônimo de 

incapacidades, seja de ordem física ou mental, tornando os 

idosos improdutivos no campo econômico e social. A 

abordagem no processo de envelhecimento engloba vários 

aspectos, na perspectiva do desenvolvimento humano, com 

enfoque biológico e psicológico, nas questões socioeconômicas 

e na abordagem cultural, que enfatiza os estereótipos e as 

percepções dos mesmos e dos outros ao seu respeito 

(ALENCAR et al., 2014). 

A sexualidade quando relacionada ao envelhecimento traduz 

mitos e tabus, resultando na concepção de que idosos são 

pessoas assexuadas (COELHO et al., 2010). A sexualidade do 

idoso deve ser compreendida partindo do princípio de que ela 

se compõe da totalidade deste indivíduo, devendo ser 

considerado o seu sentido holístico. Sendo, portanto, não 

somente fator biológico, como também biopsicossocial 

(ALENCAR et al., 2014).  

Face ao aumento contínuo da população idosa e da 

necessidade de cuidados que visualizem a promoção da sua 

QV, são necessários estudos na área do envelhecimento, que 

abordem não apenas o aparecimento das doenças, como 

também temáticas que considerem o idoso em sua totalidade 

humana, incluindo a sua sexualidade.  

A investigação sobre os fatores que interferem na vivência da 

sexualidade dos idosos, sem estigmas e repreensões, comuns 
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nessa faixa etária, deve ser estimulada no campo científico e 

nos espaços sociais, tendo por atores do processo educativo os 

profissionais de saúde, dentre estes o enfermeiro. Portanto, o 

estudo objetivou analisar as evidências científicas dos últimos 

quatro anos que retratam os fatores que interferem na 

sexualidade dos idosos. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, cuja 

finalidade foi reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre 

um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, contribuindo para o aprofundamento do 

conhecimento acerca do tema investigado. Esse método 

científico constitui a Prática Baseada em Evidência (PBE), a 

qual permite a utilização de resultados para prática clínica. A 

Enfermagem baseada em evidências é caracterizada pela 

tomada de decisões do profissional ocasionada pela 

aplicabilidade de informações válidas, testadas e baseadas em 

pesquisas (CULLUM et al., 2010). 

Uma das finalidades da PBE é encorajar a utilização de 

resultados experimentados e avaliados em pesquisas na 

assistência prestada à saúde em seus níveis de atuação, 

reforçando a importância da pesquisa para prática profissional. 

Para elaboração da presente revisão, foram utilizadas as 

seguintes etapas: formulação da questão de pesquisa; seleção 

dos artigos e estabelecimento dos critérios de inclusão; 

obtenção dos artigos que constituíram a amostra; avaliação dos 

artigos; interpretação dos resultados e apresentação da revisão 

integrativa.  Para a primeira etapa elaborou-se a seguinte 

questão norteadora: quais são as evidências científicas 

publicadas nos últimos seis anos que abordam os fatores que 
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interferem na sexualidade dos idosos? A segunda etapa 

constituiu-se na busca dos artigos, esta ocorreu em pares, em 

outubro de 2011, de forma on-line, utilizando os descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): sexualidade e idoso/ sexuality and 

aged/ sexualidad y anciano. 

As bases de dados eletrônicas empregadas para seleção dos 

artigos foram: Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (Medline), National Library of Medicine Institutos 

Nacionais de Saúde (Pubmed) ,Literatura Latino Americano em 

Ciências da Saúde (Lilacs), Google Acadêmico, Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) e Bases de Dados em 

Enfermagem (BDENF). Os artigos selecionados obedeceram 

aos critérios de inclusão: ser artigo original; ter sido publicado 

entre os anos de 2015 até o mês de outubro de 2019; responder 

à questão norteadora; e estar nas línguas portuguesa, inglesa 

ou espanhola. 

Foram excluídos os trabalhos que envolviam idosos e adultos 

na publicação e estudos que consideravam indivíduos com 

idade inferior a 60 anos, por definição no Brasil o idoso deve ter 

idade igual ou superior a 60 anos. 

A terceira etapa teve como objetivo a avaliação da qualidade 

metodológica dos estudos posteriormente à seleção dos 

artigos, os mesmos foram submetidos a dois instrumentos, por 

dois autores da presente revisão integrativa, de forma 

separada: o primeiro instrumento foi adaptado do Critical 

Appraisal Skills Programme – CASP, esse instrumento possui 

10 itens que são pontuados, incluindo: 1) objetivo; 2) 

adequação do método; 3) apresentação dos procedimentos 

teórico-metodológicos; 4) critérios de seleção da amostra, 5) 

detalhamento da amostra; 6) relação entre pesquisadores e 

pesquisados; 7) respeito aos aspectos éticos; 8) rigor na análise 

dos dados; 9) propriedade para discutir os resultados e 10) 
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contribuições e limitações da pesquisa. Ao final do instrumento, 

o estudo foi classificado em nível A (6 a 10 pontos), significando 

possuir boa qualidade metodológica e viés reduzido; ou nível B 

(até 5 pontos), indicando qualidade metodológica satisfatória, 

porém com tendência a viés. No presente estudo optou-se pela 

utilização dos artigos classificados no nível A. 

O segundo instrumento foi o critério de classificação hierárquica 

das evidências para avaliação dos estudos, sendo 

considerados os estudos nos seguintes níveis: (1) revisão 

sistemática ou metanálise; (2) ensaios clínicos randomizados; 

(3) ensaio clínico sem randomização; (4) estudos de coorte e 

de caso-controle; (5) revisão sistemática de estudos descritivos 

e qualitativos e (6) único estudo descritivo ou qualitativo. Após 

aplicação dos instrumentos, foi realizada leitura breve dos 

títulos e resumos para posterior seleção dos artigos que 

atendessem aos critérios de inclusão adotados. Na quarta 

etapa, os artigos foram lidos crítica e exaustivamente, sendo 

separados em três eixos temáticos que convergiam pela 

similaridade dos seus resultados, são eles: aspectos 

socioculturais, mudança fisiológica e condição de saúde. 

 

RESULTADOS  

 

Realizada a busca, conforme os critérios estabelecidos, a 

amostra foi representada por 10 artigos, a seleção e exclusão 

de acordo com cada base de dados estão representados na 

Tabela 1. Na Medline, foram publicados 765 artigos, destes, 65 

estavam entre os anos de publicação de 2015 a 2019. Foram 

excluídos 63, sendo a amostra representada por 2 artigos, 

todos na língua inglesa. Na Lilacs, 232 artigos foram 

publicados, contudo apenas 24 estavam no ano delimitado, 

posteriormente, 20 estudos foram excluídos e 4 permaneceram 
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na amostra, destes, 2 na língua portuguesa e 2 na língua 

espanhola, 2 destes artigos também foram encontrados na 

BDENF, reduzindo a amostra para 2. Na base de dados 

BDENF, foram encontradas 84 referências, mas apenas 2 

artigos respeitavam aos critérios de inclusão, apenas esses 

sendo avaliados, todos pertencem à língua portuguesa. No 

Google Acadêmico (GA), 105 artigos foram encontrados, mas 

apenas dois foram incluídos na amostra, o qual pertence à 

língua espanhola. No Pubmed, foram publicados 112 artigos, 

destes, 20 estavam entre os anos de publicação de 2015 a 

2019. Foram excluídos 19, sendo a amostra representada por 

1 artigo, na língua inglesa. Na Scielo, 44 artigos foram 

encontrados, mas apenas 1 foi incluído na amostra, o qual 

pertence à língua inglesa. 

O quadro 1 detalha os artigos, conforme 

título/periódico/objetivo/resultados/autores/ano de publicação. 

Dos estudos da presente revisão, sete artigos utilizaram o 

desenho metodológico quantitativo e três a pesquisa qualitativa. 

Alguns artigos trouxeram a discussão da educação em saúde 

como mediadora no processo da sexualidade dos idosos, 

entretanto todos relatam a importância da atuação profissional 

no aconselhamento ou na visão do profissional na temática da 

sexualidade ao tratarem pacientes idosos, seja na atenção 

básica ou hospitalar.  

Na coleta de dados, utilizaram o método da entrevista 

semiestruturada, grupo focal, observação participante e 

questionários. Para organização dos dados, encontrou-se a 

utilização da análise estatística descritiva, Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), análise temática, análise do discurso. 
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Quadro 1. Identificação dos artigos, conforme título, objetivo 

(s), principais resultados, título do periódico, autores e ano de 

publicação. 

 
TÍTULO 

DO 

ARTIGO  

OBJETIVO RESULTADOS TÍTULO DO 

PERIÓDICO 

AUTORE

S 
ANO  

Percepçã

o dos 

Idosos em 

Relação a 

Vida 

Sexual e 

as 

Infecções 

Sexualme

nte 

Transmiss

íveis na 

Terceira 

Idade 

Conhecer a 

percepção 

dos idosos 

em relação 

à vida 

sexual na 

terceira 

idade e às 

infecções 

sexualmente 

transmissíve

is. 

Os idosos 

possuem 

conhecimento 

acerca das 

infecções 

sexualmente 

transmissíveis e 

sua forma de 

prevenção. 

Porém, em sua 

maioria não 

realizam a 

prevenção por 

confiar no 

parceiro ou por 

não considerar 

necessário na 

sua condição 

atual. 

Revista 

Brasileira de 

Ciências da 

Saúde 

Theis, 

L.C; 

Gouvêa, 

D.L 

2019 

Analysis 

of the 

sexual 

behavior 

of elderly 

women 

treated at 

a 

gynecolog

ical 

outpatient 

clinic 

Analisar o 

comportame

nto sexual 

de pacientes 

idosas  

Identificou que a 

maior parte das 

idosas se senti 

vítimas de 

preconceito 

sexual devido à 

idade. 

Revista 

Brasileira de 

Geriatria e 

Gerontologia 

Rodrigues

, L.M;  

Portilho, 

P;  

Tieppo, A;  

Chambo, 

F. A 

2018 

Personalit

y and 

sexuality 

in older 

adults 

 

 

 

 

Explorar as 

associações 

entre 

tempos 

entre 

personalidad

e e múltiplos 

componente

s do 

Idosos 

sexualmente 

ativos, 

apresentam  

maiores níveis 

de extroversão e 

baixos níveis de 

neuroticismo.  

 

Journal of 

Psychology & 

Health 

Allen, 

M.S;  

Desille, 

A.E 

2017 
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funcionamen

to e 

comportame

nto sexual 

em uma 

grande 

coorte de 

idosos. 

Percepçõ

es e 

vivências 

de idosos 

sobre sua 

sexualida

de 

Conhecer as 

percepções 

e vivências 

de idosos 

assistidos 

em um 

centro de 

referência 

para 

pessoas 

idosas 

Identificou que 

os mitos e tabus 

em relação à 

sexualidade na 

velhice não são 

unidirecionais, 

ou seja, não 

apenas da 

sociedade em 

relação aos 

idosos, mas 

também entre os 

próprios idosos 

Almanaque 

Multidisciplinar 

de Pesquisa 

Santos, 

M.C; 

Nunes, R; 

Cruz, 

G.H.S; 

Souza, 

M.S; 

Barbosa, 

R.A.A; 

Lima, E.R; 

Teles, 

M.A.B 

2017 

Desvelam

ento 

crítico em 

sexualida

de 

desenvolv

ido com 

idosas 

como 

dispositiv

o de 

avaliação 

educativa 

dialógica 

Analisar as 

percepções 

sobre 

sexualidade 

e os 

respectivos 

desvelament

os críticos 

apreendidos 

nos Círculos 

de Cultura 

desenvolvid

os com 

mulheres 

idosas 

Mulheres idosas 

reconhecem a 

percepção 

biopsicossocial 

da sexualidade 

e do sexo por 

meio de 

propostas 

dialógicas  

educativas 

Revista Baiana 

de Enfermagem 

Rodrigues

, 

D.M.M.R; 

Nogueira, 

L.S; 

Higarashi, 

L.H; 

Heideman

n, I.T.S; 

Baldissera

, V.D.A 

 

2019 

Compree
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Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 

DISCUSSÕES 

 

Alterações Fisiológicas 

De acordo com Justo et al. (2009) “As mudanças fisiológicas 

que são esperadas no processo do envelhecimento podem 

influenciar na resposta sexual dos idosos, seja no sexo 

masculino ou feminino. As transformações na fisiologia sexual 

masculina embora não ocorram de forma uniforme entre todos 

os homens caracterizam-se quanto aos aspectos: ereção mais 

flácida, sendo necessário mais tempo para alcançar o orgasmo; 

ereções involuntárias noturnas diminuem; ejaculação retardada 

e redução do líquido pré-ejaculatório” (Apud ALENCAR et al., 

2014). 

Na fisiologia feminina, as alterações se iniciam na fase da 

menopausa, com a diminuição dos hormônios pelos ovários; a 

pele tende a ficar mais fina e seca; a lubrificação vaginal 

diminui, podendo ocorrer a dispaurenia; o orgasmo fica em 

menor duração devido às contrações vaginais estarem mais 

fracas e em menor número. A autoerotização pode ser uma 
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prática quando não há existência de um parceiro sexual. O sexo 

vaginal deixa de ser a principal fonte de prazer e o erotismo 

apresenta-se mais difuso, passando a se manifestar por outras 

formas de estimulação e outras zonas erógenas (ALENCAR, 

2013).  

 

Aspectos Socioculturais 

A influência da cultura sobre a assexualidade dos idosos 

encontra-se discutida em alguns artigos, preconceitos e tabus 

estão presentes quando os sujeitos pertencem à faixa etária 

dos 60 anos. A percepção que a sociedade tem acerca da 

prática sexual na terceira idade ainda transcorre nos moldes de 

que a pessoa quando alcança a fase da velhice deixa de ser 

sexual, adotando a assexualidade (GRANDIM; SOUSA; LOBO, 

2007; LINHARES et al, 2008 apud ALENCAR, 2014).  

O significado da sexualidade se reduz, em sua maioria, ao 

órgão genital e ao coito, reduzindo-o para a atividade sexual. 

Nessa fase da vida, a ausência do companheiro fixo delimita 

para alguns idosos como o fim das práticas sexuais. A 

sexualidade não é expressa somente pelo ato sexual e o sexo 

nem sempre significa penetração, é preciso separar a 

genitalidade da sexualidade. À medida que o corpo não 

responde mais ao desejo, as adaptações sexuais se tornam 

necessárias e ajudam na expressão da sexualidade em idosos 

(LENARDT et al., 2009; QUEIROZ et al., 2015). 

 Conforme Queiroz et al. (2015), ao considerar a sexualidade 

em sua denominação, deve-se compreender e esclarecer aos 

idosos que mesmo na ausência de parceiro, a busca pelo 

prazer pode ser obtida por outras formas e que sua identidade 

sexual não se estabelece pela presença do outro. Os fatores 

que podem interferir na expressão da sexualidade ou no ato 

sexual transcorrem pelos aspectos individuais, fisiológicos e 



A SEXUALIDADE EM IDOSOS E OS FATORES DE INTERFERÊNCIA 

193 
 

sociais, e apesar das limitações que podem ocorrer na velhice, 

a satisfação sexual ainda pode permanecer.  

Muitas vezes os idosos com vida sexual ativa envergonham-se 

de admiti-lo. A família e a sociedade costumam desencorajá-los 

a isso (ZIMERMAN, 2010). A mídia geralmente retrata o sexo 

com preconceito e repúdio, caracterizando como sendo uma 

prática para jovens e esbeltos, tratando com diferenças os 

idosos que desejam uma vida sexual ativa. 

Correspondentemente o idoso não encontra em seu dia-a-dia a 

confirmação de que desejar uma vida sexual é normal e sadio. 

Portanto não surpreende que o interesse sexual professado 

diminua depois dos 50 anos, o que em parte é atribuído à visão 

negativa da sociedade (STUART, 2012). 

A sociedade acredita que tanto o homem quanto a mulher que 

atingem uma idade avançada perdem totalmente a capacidade, 

o interesse e o desejo de manter uma atividade sexual pelas 

modificações fisiológicas que ocorrem no processo de 

envelhecimento. Esta visão, porém, não é correta e este ciclo, 

mesmo possuindo alterações, se faz representar na vida de um 

indivíduo mais velho (RISMAN, 2013). A sexualidade muda no 

decorrer do tempo pois, as pessoas mudam, e, na velhice, 

pode-se dizer que com relação à atividade sexual, se perde em 

quantidade, mas pode-se ganhar em qualidade, devido às 

experiências adquiridas ao longo da vida (QUEIROZ et al., 

2015). 

As alterações observadas na sexualidade, com o passar dos 

anos, proporcionam em ambos os sexos oportunidades para se 

compreender melhor o sexo oposto. Envelhece-se como se 

vive, e falar de sexualidade no idoso é falar de vida (COELHO, 

2006). Durante o envelhecimento a QV tem sido associada às 

questões de dependência-autonomia, uma vez que os estudos 

mostram que a perda da capacidade funcional influencia, 
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negativa e significativamente, na QV do idoso (BERGO; 

MALAGUTTI,  2010). 

Pesquisas apontam que a QV pode estar associada à prática 

de exercícios físicos. Em um estudo detectou-se que os ativos 

fisicamente se avaliaram mais satisfeitos com sua vida sexual 

do que inativos, mostrando uma possível influência da atividade 

física sobre a imagem corporal e a consequente satisfação 

consigo mesmo e com a vida sexual, resultando em bem-estar 

e melhora na QV. Constatou-se, ainda, que aqueles que 

aceitavam melhor sua aparência, estavam mais satisfeitos 

consigo mesmos e se avaliaram mais satisfeitos com sua vida 

sexual (VIANA, 2004 apud ALENCAR, 2014). 

Não se pode afirmar que o idoso perca sua sexualidade, porém 

o envelhecimento implica em limitações relacionadas a vida 

sexual, devido as mudanças fisiológicas e imposições da 

sociedade. As expressões de afeto estão presentes no 

envelhecimento, como em qualquer outra etapa da vida, 

embora nem sempre se apresente da mesma forma. O idoso 

não deixa de amar, mas reinventa formas amorosas. Resgatar 

o direito a uma vida sexual ativa, implica poder pensar o amor 

em outras formas que passam pela ternura, pelos contatos 

físicos, como o olhar, o toque, a voz, redescobrindo as primeiras 

formas de amor do ser humano (SANTOS,2013). 

 

Estado de Saúde 

A presença de alguma doença, tanto no parceiro como no 

próprio idoso, foi fator envolvido para ausência ou diminuição 

da prática sexual, principalmente quando a doença ocorre no 

homem, pois comumente afetam a potência masculina (LYRA; 

JESUS, 2017). 

O estudo de Justo et al. (2009) que objetivou determinar a 

prevalência da Disfunção Erétil (DE), por meio do inventário de 
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saúde sexual, tendo por amostra 124 idosos que se 

submeteram ao procedimento de angiografia coronária, 

identificou 31,3% de ausência da atividade sexual entre os 

homens com diagnóstico de Doença Arterial Coronariana 

(DAC). 

Na avaliação dos idosos sexualmente ativos, a disfunção sexual 

foi mais prevalente entre os que tinham DAC (85,7%), em 

relação aos que não apresentavam DAC (72,7%). Avaliando a 

influência da incontinência urinária de urgência sobre a 

sexualidade de 60 pacientes com idade média de 65 anos, 

acompanhados por 24 semanas, Ruiz et al. (2007) verificam a 

relação entre a presença de incontinência urinária e a recusa 

para a prática sexual nestes pacientes, os quais relatam que a 

perda da urina durante o ato sexual influencia a diminuição ou 

ausência da prática sexual. É necessário avaliar o impacto da 

patologia sobre a sexualidade desses pacientes, já que estão 

mais propensos a problemas emocionais e de isolamento 

social. 

Em estudo que explorou as experiências de 22 pacientes com 

diagnóstico e tratamento para câncer de bexiga, foram 

relatados especificamente as mudanças na função e imagem 

corporal, as relações sexuais e a intimidade como desafios para 

estes pacientes devido ao processo cirúrgico. O diagnóstico e 

o tratamento do câncer de próstata foram representativos na 

interferência da potência sexual masculina (CARTER et al., 

2011). No estudo de Peréz e Arcia (2008), o interesse pelo sexo 

e pela atividade sexual ocorre em 75% dos homens e 69% das 

mulheres, com frequência que varia de uma vez por semana ou 

mais. 

Os distúrbios na função sexual encontrados são: hábitos de 

tabagismo (47,7%), lesões de nervos periféricos causados por 

diabetes mellitus (35,3%), depressão e uso de medicamentos 



A SEXUALIDADE EM IDOSOS E OS FATORES DE INTERFERÊNCIA 

196 
 

para tratamento de doenças crônicas. Estudo que avalia 

independência funcional com satisfação de vida evidencia que 

os idosos com declínios funcionais apresentam menor 

satisfação com a vida, esses resultados podem ocasionar 

mudanças quanto a vivência da sexualidade, pois ao decorrer 

dos anos, os idosos tendem a diminuir sua capacidade física 

por mudanças fisiológicas e psicológicas que são esperadas e 

redirecionar vivências como o sexo para outras atividades, 

como o autocuidado (ALENCAR et al., 2014). 

Segundo Alencar et al (2014) outro fatore importante que 

incidem com as mudanças nesta fase é a insatisfação com a 

própria imagem corporal relacionado pelo aumento do peso, 

principalmente nas mulheres, conduzindo que as mesmas 

sejam mais insatisfeitas com sua aparência física, levando a 

diminuição ou ausência nas relações afetivas com o outro, 

condicionado pela não aceitação de si e com isso a recusa para 

o sexo. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo evidenciou que além das alterações 

fisiológicas que o corpo apresenta com o decorrer dos anos e 

que podem interferir na prática sexual, a cultura da 

assexualidade e o preconceito social com os mais velhos 

favorecem a construção do estereótipo que a sexualidade está 

designada aos mais jovens, repreendendo em idosos desejos e 

vontades no campo sexual. A análise dos estudos permitiu 

visualizar por meio dos 10 estudos os fatores que interferem na 

sexualidade do idoso, remetendo à importância da atuação dos 

profissionais da saúde na educação sexual dos mais velhos, a 

fim de contribuir, por meio de atividades educativas, para 
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desmistificação o que permeia o exercício da sexualidade na 

terceira idade.  

A educação em saúde vem a ser uma tática na construção de 

conceitos que visualizem o idoso como indivíduo livre para 

vivenciar sua sexualidade desprendida de mitos e preconceitos 

que se solidificaram socialmente, sendo necessário considerar 

que essas ações educativas devem envolver idosos e não 

idosos, pois o envelhecimento é inerente ao ser humano e 

questões sobre a sexualidade precisam ser discutidas no 

percurso de todas as etapas da vida. Portanto, a sexualidade 

permanece em construção ao longo da trajetória do ser 

humano, e frente a este processo, destaca-se o papel do 

enfermeiro como educador, inserindo a educação em saúde 

nos espaços de atuação profissional, no que se refere à 

educação sexual. 
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RESUMO: A punção venosa periférica às cegas não é mais 
justificada diante dos recursos técnicos e tecnológicos 
presentes, como aplicação de escalas, uso da ultrassonografia 
vascular, infravermelho ou transiluminação. O objetivo deste 
estudo é analisar as evidências científicas relacionadas à 
utilização da ultrassonografia na punção venosa periférica. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em 
agosto de 2019. Foram selecionados nove artigos, os quais 
apresentaram altos níveis de evidências científicas, segundo a 
classificação de Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.  
Os resultados obtidos identificaram literatura controversa 
quanto à utilização da ultrassonografia em punções venosas 
periféricas na população pediátrica, sendo necessária a 
realização de mais pesquisas experimentais para aplicação na 
prática baseada em evidências. Os estudos revelam que o uso 
do ultrassom melhora o sucesso da inserção sem necessidade 
de repetidas inserções as quais são dolorosas para o paciente 
e dispendiosa em termos de recursos humanos e materiais 
extras para obtenção de uma colocação bem-sucedida. Assim, 
o uso da ultrassonografia é promover a redução de custos. Por 
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conseguinte, esta revisão sugere que o uso da ultrassonografia 
é favorável em pacientes adultos com acessos venosos difíceis. 
Sua utilização reduz o número de solicitações para instalação 
de cateteres centrais não essenciais e, assim, garante maior 
autonomia ao enfermeiro, reduz os riscos de infecção 
associados ao cateter central, melhora a satisfação do paciente.  
Palavras-chave: Cateterismo periférico. Ultrassonografia. 
Enfermagem Baseada em Evidências.   
 
INTRODUÇÃO 

 

Os cateteres venosos periféricos são dispositivos 

invasivos comumente utilizados em hospitais de todo mundo 

para diversas funções, como administração endovenosa de 

medicamentos, soluções, componentes sanguíneos, nutrição 

parenteral, como também para fins diagnósticos. De acordo 

com a Infusion Nurses Society, aproximadamente 330 milhões 

de cateteres periféricos são vendidos anualmente nos Estados 

Unidos e as evidências revelam que até 86,7% dos pacientes 

internados possuem pelo menos um cateter venoso (MATTOX 

et al., 2017; BRAGA et al., 2018).  

Neste sentido, o sucesso da primeira inserção é 

fundamental para garantir o tratamento do paciente e a 

preservação da saúde do vaso, pois o risco de falha do cateter 

intravenoso aumenta para cada inserção subsequente, em 

decorrência da deterioração progressiva da árvore vascular, 

fenômeno conhecido por “exaustão vascular” (CALERO et al., 

2018).  

Embora a inserção deste dispositivo exija uma técnica 

simples, dificuldades podem surgir durante a canulação, 

exigindo, dessa forma, múltiplas punções, que podem 

representar um fardo para o paciente, familiar e sistema de 
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saúde. O número crescente de punções gera dor, estresse, 

atrasos na obtenção do diagnóstico ou início do tratamento, 

aumenta a carga de trabalho das equipes de enfermagem e 

médica e infecções relacionadas a cateteres e flebites 

(CALERO et al., 2018; VAN LOON et al., 2019).  

Fatores específicos de riscos associados ao paciente 

podem contribuir para a falha de instalação, como idade, sexo, 

veias limitadas, obesidade ou desnutrição, inchaço das veias 

visíveis, ser portador da doença falciforme ou diabetes, abuso 

de drogas intravenosas, desidratação, história pregressa de 

tentativas frustradas e internação anterior e inferior a 90 dias 

(CARR et al., 2016).  

 O acesso venoso difícil caracteriza-se pela ausência de 

visualização ou palpabilidade das veias.  Segundo a Emergency 

Nurses Association (ENA), a dificuldade define-se pela tentativa 

de punção venosa igual ou superior a duas. Em caso de falha, 

um enfermeiro clínico experiente, provedor da prática 

avançada, deve ser notificado para que novas estratégias 

sejam implementadas. O estabelecimento de uma equipe 

especializada em acessos difíceis aumenta a eficiência, diminui 

a intervenção médica, reduz o número de trauma na pele e 

melhora a satisfação do paciente (WHALEN et al., 2018).  

Garantir o acesso venoso é um desafio hospitalar 

frequente, sendo as taxas de sucesso da primeira tentativa de 

punção periférica com variação de 51% à 98%. Atualmente, a 

inserção às cegas não é mais justificada diante dos recursos 

técnicos e tecnológicos presentes, como aplicação de escalas, 

uso da ultrassonografia vascular ou infravermelho ou 

transiluminação (VAN LOON et al., 2016).  

O uso da ultrassonografia no contexto da saúde para 

obtenção de imagens médicas teve início nos anos 1950. É 
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considerado um método útil para o estudo de tecidos moles, 

principalmente, os ginecológicos, cardíacos, abdominais, 

urológicos e vasculares (PAPALEO et al., 2019).  

Dentre as potencialidades de se utilizar a 

ultrassonografia tem-se a ausência dos efeitos deletérios da 

radiação ionizante, a capacidade de obtenção da imagem em 

tempo real e o relativo baixo custo e facilidade de operação. 

Enquanto as fragilidades relacionam-se com a complexidade 

das interações do som produzidos pelo corpo humano 

(PAPALEO et al., 2019).  

 A identificação da rede venosa difícil em pacientes 

hospitalizados, candidatos ao uso da ultrassonografia, 

direciona à uma assistência mais rápida, ágil e com maior 

satisfação ao usuário, como também, na redução de eventos 

adversos e riscos associados à inserção do cateter intravenoso 

periférico (WHALEN et al., 2018). 

 Frente ao exposto, o objetivo deste estudo é analisar as 

evidências científicas relacionadas à utilização da 

ultrassonografia na punção venosa periférica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Este 

tipo de estudo sintetiza múltiplas pesquisas, sendo bastante útil 

para os profissionais enfermeiros que, geralmente, não 

possuem tempo para pesquisar todas evidências científicas 

sobre determinado problema para embasar sua assistência.  

 O desenho metodológico da revisão integrativa envolve 

seis etapas, são elas: identificar o tema com a proposição da 

questão de pesquisa, estabelecer os critérios de inclusão e 

exclusão, identificar os artigos pré-selecionados e 
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selecionados; categorizá-los, analisar os resultados e 

apresentar a síntese do conhecimento (FERREIRA et al., 2019). 

 Em virtude da necessidade de se ter uma prática 

baseada em evidências, este estudo apresenta a seguinte 

questão de pesquisa: “Quais as evidências científicas 

relacionadas ao uso da ultrassonografia na instalação de 

cateter venoso periférico?”  

 A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 

2019. Como forma de mapear a produção acerca da temática, 

foi realizada uma busca no portal de periódicos da CAPES. 

Para reduzir a possibilidade de viés, foram consultadas quatro 

bases de dados reconhecidas internacionalmente: U. S. 

National Library of Medicine PubMed Central, Scopus, Medical 

Literacture Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

Bases de dados de Enfermagem (BDENF), sendo estas últimas 

acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

 Para operacionalizar a pesquisa, recorreu-se ao 

operador booleano AND com a seguinte combinação dos 

descritores em Ciências da Saúde (DeCs): Catheterization, 

Peripheral, Ultrasonography, Technology, Evidence-Based 

Nursing.  

 Os critérios de inclusão adotados para seleção dos 

artigos foram: estudos que respondem a questão de pesquisa, 

disponíveis na íntegra, escritos nas línguas portuguesa e 

inglesa, no período de 2015-2019, com níveis de evidências 1, 

2, 3. Foram excluídos os estudos duplicados, que incluíam 

cateter central de inserção periférica e cateter periférico de 

diálise.   

 Em relação à identificação do nível de evidência dos 

artigos selecionados, foi adotada a Classificação de Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine, que varia desde a 
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evidência 1 a 5. O nível 1 é o mais alto na classificação e o 5 

mais baixo (ONAKPOYA et al., 2015).  

 No nível 1 as evidências são provenientes de revisões 

sistemáticas, ensaios clínicos controlados e randomizados e 

resultados terapêuticos do tipo “tudo ou nada”; no nível 2, têm-

se os estudos de coorte, observação de resultados terapêuticos 

e estudos ecológicos; no nível 3, os estudos são do tipo caso-

controle; no nível 4, envolvem os relatos de casos e, por fim, no 

nível 5 apresentam-se opiniões desprovida de avaliação crítica 

ou baseada em matérias básicas (ONAKPOYA et al., 2015); 

(CENTRE FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE, 2011). 

  A análise dos dados foi realizada na forma descritiva. 

Logo, o enfermeiro pode analisar as evidências científicas e se 

empoderar de subsídios teóricos para a tomada de decisão 

clínica. 

 Inicialmente, os artigos foram pré-selecionados 

avaliando-se o título e o resumo. Aos que respondiam a questão 

de pesquisa, se analisou o artigo na íntegra. Os estudos 

selecionados foram organizados, conforme ilustrado no 

fluxograma a seguir:  
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos. Natal/RN, 
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Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos. Natal/RN, 2019 
(continuação)  

(Fonte própria do autor, Natal/ RN, 2019) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra final deste estudo compreendeu nove artigos 

cuja caracterização quanto ao país onde foi realizado, área de 

atuação e nível de evidência encontra-se descrita no Quadro 1.  
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Quadro 1. Caracterização dos estudos incluídos na amostra 
final, Natal, RN, 2019  

 

País onde o estudo foi 

realizado 

 

Abordagem/Tipo de 

estudo 

 

Nível de 

evidência  

Canadá Quantitativo/ Controlado e 

randomizado 

1 

Estados Unidos Quantitativo/Revisão 

sistemática 

1 

Holanda Quantitativo/Observacional 2 

Estados Unidos Quantitativo/Prospectivo e 

randomizado 

1 

Brasil Quantitativo/Observacional 

e transversal 

2 

Austrália Quantitativo/Coorte 2 

Estados Unidos Quantitativo/Controlado e 

randomizado 

1 

Austrália Quantitativo/Coorte 2 

Austrália Quantitativo/Observacional 

e transversal 

2 

 (Fonte própria do autor, Natal/ RN, 2019) 

 

Conforme o Quadro 1, houve predomínio de estudos na 

Austrália e Estados Unidos. A Austrália, desde 2005, manifesta-

se preocupada com as questões de segurança do paciente e 

construiu o primeiro modelo capaz de auxiliar os profissionais 

de saúde a lidar com o atendimento ao paciente seguro, o 

Australian Patient Safety Education Framework (APESEF) que 

em português pode ser traduzido como o Marco Australiano 
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sobre Educação em Segurança do Paciente. Este projeto 

inspirou a elaboração do Guia Curricular de Segurança do 

Paciente da Organização Mundial da Saúde, utilizado no Brasil.  

 Em relação ao nível de evidência, os artigos 

apresentaram alta confiabilidade dos dados e informações para 

aplicação prática, sendo quatro deles com nível máximo 1 e 

cinco com nível 2, segundo a classificação Oxford Centre for 

Evidence-Based Medicine.   

 Sabe-se que a realização e os cuidados com o acesso 

venoso periférico é atribuição, principalmente, do profissional 

enfermeiro. Todavia, mais da metade dos estudos (66,6%) 

foram realizados por médicos e apenas 33,3% por enfermeiros. 

Sendo assim, acredita-se que a Enfermagem pouco tem 

pesquisado e se empoderado por temas que são do seu campo 

de atuação.  

A instalação do cateter em crianças hospitalizadas é 

marcada por estresse, causado por luta, dor, choro e medo. 

Esta reação negativa, induzida pelo sistema nervoso periférico 

simpático, pode causar vasoconstricção periférica nos vasos, 

considerados já pequenos e geralmente obscurecidos por 

gordura subcutânea, dificultando, assim, a realização do 

procedimento. Neste sentido, esta revisão de literatura 

identificou dois artigos que associam o uso de tecnologias para 

auxiliar na inserção do cateter periférico na pediatria.  

Segundo Cooke et al. (2018), crianças apresentam 

inserções mais difíceis e complicadas, sendo maior a taxa de 

falha na primeira tentativa de inserção do cateter periférico e, 

consequentemente, aumenta-se o número de complicações e 

falhas em comparação aos adultos.   

Curtis et al. (2015), avaliou o uso e a eficácia da 

ultrassonografia vascular e do infravermelho para guiar o 
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cateterismo em crianças. Como o método do estudo é 

controlado e randomizado, pautado na comparação direta de 

duas tecnologias com potenciais para aprimorar a técnica do 

cateterismo periférico, o risco de viés foi minimizado e forneceu 

resultados mais conclusivos. 

  Nenhum dos dois dispositivos de imagem ofereceu 

vantagem para inserção do cateter periférico. Identificou-se que 

em crianças com menos de três anos, o infravermelho 

apresentou desempenho significativamente pior em relação à 

ultrassonografia.  

Em comparação a estas duas tecnologias, a 

ultrassonografia é considerada melhor, pois distingue veias, 

artérias e nervos, aumentando a segurança no momento da 

punção. Revelou-se também que a experiência da Enfermagem 

não influenciou nas taxas de sucesso nas tentativas. Os 

resultados deste estudo enfatizam a importância de se estudar 

novas tecnologias para se implementar nas crianças antes de 

adotá-las nos cuidados clínicos.  

Atualmente, algumas abordagens são utilizadas nas 

crianças para facilitar a realização do procedimento, como o uso 

de métodos de distração, como o Sistema Buzzy, dispositivo em 

forma de abelha que gera vibração e líquido frio na base que 

bloqueiam a transmissão da dor a partir da ativação de fibras 

nociceptivas. Tem-se também a utilização da escala Difficult 

Intravenous Access Score na população pediátrica para avaliar 

a árvore vascular, bem como, a existência de dificuldade em 

instalar o cateter (CURTIS et al., 2015; FREIRE et al., 2017; 

SUSAM et al. 2018).   

Em contrapartida, o estudo de Marin et al. (2016), na 

população pediátrica, exibe a importância da orientação do 

ultrassom para facilitar o acesso intravenoso periférico e, dessa 
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forma, evitar a colocação de um cateter central ou inserção 

intraóssea, ambos associados à grandes riscos de infecções 

relacionados à assistência à saúde (IRAS) e outras 

complicações. No entanto, notou-se que a ultrassonografia não 

altera de forma significativa nas taxas gerais de sucesso, mas 

diminuiu o tempo para colocação e dos números de tentativas 

por profissional.  

 Sendo assim, existem lacunas na literatura quanto à 

essa temática, como a ausência de clareza na quantidade de 

colocações de cateter por ultrassom e treinamento suficiente 

para se tornar perito no procedimento e detecção das 

indicações do uso do ultrassom em crianças.  

Na população adulta, constatou-se no estudo de Van 

Loon et al. (2016) que ao reconhecer o acesso difícil, 

enfermeiros anestesistas utilizaram a ultrassonografia e 

obtiveram como resultados: taxa de sucesso de 83%, tempo de 

procedimento reduzido em 50% e não houve relatos de eventos 

adversos.  

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo 

de Bahl et al. (2016), sendo a taxa de sucesso de 76% e tempo 

médio para inserção do cateter de 15,8 a 20,7 minutos. Os 

autores relataram ainda que em pacientes com acessos difíceis, 

a técnica de palpação exige cerca de 30 segundos ou mais, 

sendo assim a identificação precoce do acesso difícil e a 

utilização do ultrassom poderia otimizar o tempo de 

estabilização do paciente. Mas, para isso, o estudo sugere que 

seja efetuado um programa de treinamentos para colocação do 

cateter intravenoso por enfermeiros. Como recomendação para 

o estudo orienta-se a verificação da satisfação do paciente com 

o posicionamento do dispositivo intravenoso guiado pelo 

ultrassom (BAHL et al., 2016).   
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 O estudo desenvolvido por Oliveira et al. (2016), avaliou 

a capacitação de profissionais enfermeiros para o uso da 

ultrassonografia na punção venosa periférica. A capacitação 

consiste em uma importante ferramenta para implementar 

novas tecnologias na assistência e, dessa forma, garantir 

assistência segura e eficaz para o paciente.  

 Com o uso da ultrassonografia, a principal mudança 

decorre no fato de que os olhos estarão voltados ao 

equipamento e não mais no sítio de inserção, logo, exige-se 

maior desenvolvimento da habilidade motora. Portanto, o 

manuseio do ultrassom requer a destreza do profissional para 

se evitar o trauma vascular (OLIVEIRA et al., 2016).  

 O estudo de Oliveira et al. (2016) apoia a adoção de 

práticas seguras, nesse sentido, recomenda-se que o 

profissional utilize o procedimento de punção que tenha mais 

aproximação. Em casos de acessos venosos difíceis, ao 

enfermeiro inexperiente na manipulação do ultrassom é 

sugerido o uso da veia jugular ou a necessidade de solicitar o 

acesso venoso central pelo médico. As limitações do estudo 

supracitado decorrem do curto período de tempo de realização 

que dificultou avaliar a competência real adquirida pelo 

enfermeiro no uso da ultrassonografia para punção venosa 

periférica.  

 De acordo com o estudo de Van Loon et al. (2016), o uso 

da ultrassonografia para guiar o cateterismo periférico não é 

indicada para todo paciente, mas apenas para os que 

apresentam acessos intravenosos difíceis. Estes, por sua vez, 

são identificados após a realização de várias tentativas de 

inserção. Sendo assim, o conhecimento do acesso difícil antes 

da instalação do dispositivo reduz a dor de outras tentativas 

sem sucesso e os custos, aumenta o tempo que o paciente 
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estará sem a terapia infusional e otimiza o trabalho da 

Enfermagem (CARR et al., 2016).  

 Dessa forma, o estudo de Van Loon et al. (2016) propõe, 

primeiramente, a utilização da escala Difficult Intravenous 

Access Score (A-DIVA) para reconhecer acessos difíceis com 

base em observações clínicas, como palpabilidade, 

visualização, diâmetro inferior ou igual a dois da veia, história 

pregressa de acesso difícil e indicação de emergência para 

cirurgia. Caso o paciente apresente riscos de dificuldade alta ou 

moderada na instalação do acesso intravenoso, o ultrassom 

deve ser utilizado como guia para inserção.  

 Segundo Vanno et al. (2017) o uso da ultrassonografia 

como guia para implementação dos cateteres intravenosos 

periféricos em acessos difíceis foi bem-sucedido, sendo 9 de 

cada 10 dispositivos inseridos na primeira tentativa com 

escores de dor significativamente mais baixos em comparação 

a inserção às cegas. Esta, por sua vez, segundo Van Loon et 

al. (2016) é uma técnica baseada em tentativa e erro, logo, não 

é mais justificada, uma vez que existem recursos tecnológicos 

amplamente disponíveis para apoiar o acesso venoso, como a 

ultrassonografia.  

 A orientação ultrassonográfica é bastante comum nos 

acessos centrais, entretanto ainda não é considerada técnica 

padrão na obtenção de acessos periféricos. No estudo de 

Vanno et al. (2017), a utilização da ultrassonografia, em 

comparação à abordagem tradicional as cegas, aumentou 

quatro vezes as taxas de sucesso nos enfermeiros que 

possuíam experiência na manipulação do aparelho de 

ultrassom.  

O uso da ultrassonografia pode ser um facilitador no 

momento da inserção, como também, no reposicionamento do 
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dispositivo quando identificado sinais e sintomas de mau 

posicionamento, como ausência de retorno sanguíneo, edema 

no local de saída, incapacidade de infundir ou retirar sangue. 

Os sintomas relatados pelos pacientes são: sensação de 

formigamento, sons borbulhantes, dor no local da punção ou 

peito. A ruptura ou dano do dispositivo pode causar 

complicações e por este motivo, os fragmentos devem ser 

removidos usando a técnica percutânea (MATEY et al., 2016).    

 Em relação aos custos, o aparelho de ultrassonografia 

custa, em média, 5.000 dólares. Embora apresente um custo 

elevado, segundo o estudo de Reeves et al. (2017), houve uma 

economia de custos de mais de 250.000 dólares nos primeiros 

20 meses de implantação da ultrassonografia nas punções 

periféricas, pois reduziu a quantidade de dispositivos gastos em 

punções sem sucesso, como também diminuiu a demanda de 

cateteres centrais. Além disso, observou-se aumento no nível 

de raciocínio clínico dos enfermeiros em relação ao plano de 

cuidados do paciente e na atuação de tomada de decisões 

compartilhadas.  

 As evidências recentes revelam que o uso do ultrassom 

melhora o sucesso da inserção sem necessidade de repetidas 

inserções as quais são dolorosas para o paciente e dispendiosa 

em termos de recursos humanos e materiais extras para 

obtenção de uma colocação bem-sucedida. Portanto, o uso da 

ultrassonografia neste contexto, em especial dos acessos 

venosos complicados, é uma medida de economia de custos 

(COOKE et al., 2018).   

 Por conseguinte, esta revisão sugere que o uso da 

ultrassonografia é favorável em pacientes adultos com acessos 

considerados difíceis. Sua utilização reduz o número de 

solicitações para instalação de cateteres centrais não 
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essenciais e, assim, garante maior autonomia ao enfermeiro, 

reduz os riscos de infecção associados ao cateter central, 

melhora a satisfação do paciente, pois o dispositivo é inserido 

com menos dor, custo e mais agilidade. Sendo assim, todos 

estes fatores possibilitam o primeiro passo para a utilização das 

Práticas Avançadas em Enfermagem na área hospitalar.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos com este estudo permitiram 

identificar altos níveis de evidências científicas das pesquisas. 

No entanto, a literatura analisada revelou haver controvérsias 

quanto à utilização da ultrassonografia em punções venosas 

periféricas, justificando a necessidade de realização de mais 

pesquisas experimentais para aplicação na prática clínica e 

identificação de achados baseados em evidências.  

Na população pediátrica recomenda-se maior 

aprofundamento da temática antes de sua aplicação prática, 

contudo em adultos seu uso deve ser incentivado para 

consolidação e fortalecimento da ultrassonografia enquanto 

recurso de baixo custo e de fácil viabilização em unidades 

hospitalares. O que beneficiaria especialmente aqueles 

pacientes com difícil acesso venoso. 

Para garantir resultados cada vez mais seguros, 

benéficos e eficazes, minimizando o estresse e a ansiedade, 

causados pela punção venosa periférica, a aplicação da 

inovação tecnológica na prática do cuidado, como o uso da 

ultrassonografia, promove a recuperação e o alívio do 

sofrimento do paciente e da família. Dessa forma, este estudo 

trouxe como o desafio a adoção de estratégia tecnológica como 
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modo revolucionário e dinâmico para promover melhores 

condições de saúde.   

A aplicação da ultrassonografia como ferramenta de 

auxílio a realização da punção venosa periférica consiste em 

uma inovação tecnológica na prática do cuidado de 

enfermagem. Espera-se que os resultados deste, possam 

promover a disseminação de conhecimentos e fomentar a 

implementação da ultrassonografia este recurso, visando a 

recuperação e o alívio do sofrimento, ansiedade e estresse de 

pacientes que dependem de um acesso venoso para a 

realização do tratamento.  
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RESUMO: O Cateter de Inserção Periférica (CIP) é um 
dispositivo apropriado ao processo de administração de 
medicamentos e amplamente utilizado em pessoas que 
necessitam de atendimento de saúde. Contudo, a inserção e 
manutenção deste dispositivo não é isenta de riscos ao 
paciente. O presente estudo do tipo revisão integrativa da 
literatura objetivou identificar aspectos relevantes para a 
prevenção de Infecções de Corrente Sanguínea (ICS) em 
pacientes com acesso venoso periférico. A seleção dos artigos 
foi realizada de julho a outubro de 2019, na Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana em 
Ciências da Saúde (LILACS). Foram incluídos nove artigos, que 
destacaram como aspectos relevantes para prevenção de 
infecções: lavagem de mãos antes do procedimento, uso de 
equipamentos de proteção Individual; seleção do cateter, do 
local de inserção e do material de cobertura; preparo adequado 
da pele do paciente; técnica de flushing; além dos cuidados com 
o sítio de inserção antes e durante a remoção do cateter. O 
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paciente deve ser informado pelos profissionais sobre os 
cuidados para manutenção e prevenção de infecção, 
encorajando o autocuidado. Assim, concluiu-se que a utilização 
de cateter de inserção periférica requer embasamento teórico, 
habilidade técnica e sensibilização da equipe de enfermagem, 
para cumprir adequadamente as medidas preconizadas para a 
prevenção de infecção de corrente sanguínea e suas 
repercussões clínicas.  
Palavras-chave: Cateterismo periférico. Infecções 
relacionadas a cateter. Cuidados de Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

  

O Cateter de Inserção Periférica (CIP) é um dispositivo 

apropriado ao processo de administração de medicamentos e 

também, de grande quantidade de fluídos diretamente no vaso. 

Caracteriza-se também, como uma importante via de reposição 

de eletrólitos quando outras vias de administração não estão 

disponíveis (BRASIL, 2017).  

Apesar da importância do CIP e dos benefícios na prática 

clínica para a infusão de medicamentos, seu uso pode acarretar 

complicações à saúde do paciente. Dentre as quais, se destaca 

as infecções de corrente sanguínea, que podem apresentar 

repercussões locais e sistêmicas, gerando aumento de tempo 

de internação e custos relacionados ao tratamento (JOHANN et 

al., 2016). 

As complicações relacionadas ao cateter podem ser 

divididas em locais e sistêmicas. A primeira delas implica em: 

hematomas; flebite; tromboflebite; extravasamentos e 

infiltração (DANSKI et al., 2015). As sistêmicas, são 

potencialmente mais perigosas e podem resultar em sepse, 
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alterações respiratórias, relacionadas a embolia pulmonar, 

alergias e sobrecarga circulatória (MELO et al., 2015).  

O uso de CIP requer inspeção da pele, especialmente do 

sítio de inserção a cada manipulação pelos profissionais de 

enfermagem, especialmente em pacientes em uso de 

antimicrobianos. Observou-se também, que pacientes com CIP 

para administração contínua de soro e aqueles com maior 

tempo de hospitalização, foram mais acometidos por 

complicações relacionadas ao acesso venoso periférico 

(JOHANN et al., 2016). 

Pesquisas que analisaram fatores associados a 

ocorrência de complicações em pacientes com acesso venoso 

periférico, identificaram que doenças pré-existentes como 

diabetes mellitus e hábito de fumar, podem ser fatores 

desencadeadores de complicações (URBANETTO et al., 2018; 

DANSKI et al.,2015). Além destes, constatou-se que em 

mulheres, em pessoas submetidas à inserção do cateter na 

região do antebraço, em casos de punções emergenciais e em 

pacientes com terapia antimicrobiana a ocorrência de 

complicações foi mais frequente (URBANETTO et al., 2018; 

DANSKI et al.,2015). 

Apesar dos riscos existentes e associados ao uso do 

CIP, observa-se investimento das indústrias de materiais 

hospitalares em aprimorar estes dispositivos, tanto em relação 

ao formato e funcionalidade (design), quanto à confecção de 

cateteres mais biocompatíveis. Daí a importância de 

treinamentos contínuos para a equipe de enfermagem, visando 

a utilização adequada de novas tecnologias, potencializando a 

escolha do dispositivo mais adequado às necessidades do 

paciente e da sua terapêutica (BRAGA et al., 2018b). 
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 Nessa perspectiva, este estudo objetivou identificar 

aspectos relevantes para a prevenção de infecções de corrente 

sanguínea em pacientes com acesso venoso periférico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, sobre a 

produção de cuidados e aspectos relevantes em pacientes com 

uso de CIP. A escolha desta modalidade de estudo, pode 

revelar como um fenômeno está sendo apreendido pelos 

pesquisadores, fomentar o desenvolvimento de pesquisas 

clínicas e destacar evidências que podem ser incorporadas à 

prática (MINAYO, 2013). 

 As etapas da revisão constituíram-se por levantamento 

de produções científicas, leitura de títulos e resumos, seleção 

de materiais para leitura minuciosa do texto completo e análise 

de resultados, as quais foram realizadas no período de julho a 

outubro de 2019. 

As fontes de dados consideradas para as buscas foram 

as bibliotecas e bases de dados indexadas à Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS): Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

e Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS).  

Para a pesquisa nas fontes de dados, utilizaram-se os 

seguintes termos indexados aos Descritores de Ciências da 

Saúde (Decs): Cateterismo Periférico; Infecções Relacionadas 

a Cateter e Cuidados de Enfermagem. Com intuito de encontrar 

o maior número de estudos possíveis, realizou-se a permuta 

entre os descritores, fazendo-se uso dos operadores booleanos 

(and e or). 

Foram incluídos artigos disponíveis em texto completo, 

publicados nos últimos cinco anos em língua portuguesa, 
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inglesa e espanhola; publicações que contribuíssem para 

responder ao objetivo do estudo. Foram excluídas publicações 

duplicadas em mais de uma fonte de dados, teses, 

dissertações, resenhas e cartas ao editor.  

As buscas resultaram inicialmente na seleção de 44 

artigos para leitura do título e resumo. A análise e leitura 

criteriosa dos textos na íntegra resultou na exclusão de 35 

artigos após aplicação dos critérios de seleção. Assim, nove 

publicações compuseram a amostra deste estudo e foram 

apresentadas em categorias temáticas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar a apresentação dos nove artigos 

selecionados para fins deste estudo, recorreu-se ao Quadro 1, 

que apresenta a caracterização da produção científica 

selecionada com o título, autores, periódico e ano de 

publicação. 

  

Quadro 1. Distribuição das publicações segundo título, autores, 

periódico e ano de publicação. 2019 

Nº Título Autores  Periódico  Ano 

1 Standard 

Operational 

Protocols in 

professional 

nursing practice: 

use, weaknesses 

and potentialities.  

SALES, 

Camila 

Balsero et al. 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

2018 
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2 Flebite e 

infiltração: traumas 

vasculares 

associados ao 

cateter venoso 

periférico 

BRAGA, 

Luciene 

Muniz et al. 

Rev. Latino-

Americana 

Enfermagem 

2018 

3 Taxa de incidência 

e o uso do flushing 

na prevenção das 

obstruções de 

cateter venoso 

periférico  

BRAGA, 

Luciene 

Muniz et al. 

Texto 

contexto - 

enfermagem 

2018 

4 Peripherally 

inserted central 

catheters in 

orthopedic 

patients: 

experience from 

1023 procedures 

 

SANTOLIM, 

Thais 

Queiroz et 

al.  

Acta 

Ortopédica 

Brasileira 

2018 

5 Fatores de risco 

para o 

desenvolvimento 

da flebite: revisão 

integrativa da 

literatura 

URBANETT

O, Janete de 

Souza et al.  

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

2017 
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6 Complicações 

relacionadas ao 

uso do cateter 

venoso periférico: 

ensaio clínico 

randomizado  

DANSKI, 

Mitzy Tannia 

Reichembac

h et al. 

Acta Paulista 

de 

Enfermagem 

2016 

7 Fatores de risco 

para complicações 

no cateter venoso 

periférico em 

adultos: análise 

secundária de 

ensaio clínico 

randomizado 

JOHANN, 

Derdried 

Athanasio et 

al.  

Revista 

Latino-

Americana 

de 

Enfermagem 

2016 

8 Incidência de 

complicações 

locais no 

cateterismo 

venoso periférico e 

fatores de risco 

associados 

DANSKI, 

Mitzy Tannia 

Reichembac

h et al. 

Acta Paulista 

de 

Enfermagem 

2015 

9 Cuidados 

dispensados pela 

equipe de 

enfermagem 

durante o 

procedimento de 

MELO, 

Elizabeth 

Mesquita et 

al.  

Revista de 

Enfermagem 

UFPE On 

Line 

2015 
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punção venosa 

periférica 

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

Nos serviços de saúde, o enfermeiro exerce as funções 

de gestor, administrador do cuidado e supervisor das ações dos 

demais membros da equipe de enfermagem. Nesse contexto, 

este deve estar atento aos procedimentos executados pela 

equipe, incluindo-se a punção venosa periférica, a qual se torna 

aparentemente simples, contudo, pode oferecer riscos ao 

paciente quando realizada de maneira inadequada, ou seja, 

sem o cumprimento de todas as etapas e cuidados necessários.  

As Infecções da Corrente Sanguínea (ICS) são 

associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde, 

com repercussões de rápida progressão em acessos centrais 

por sua disseminação hematogênica em maior escala. Segundo 

exposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2017), a fisiopatogenia da ICS pode se dar através das mãos 

dos profissionais de saúde, colonização da conexão e/ou do 

fluido infundido, da microbiota da pele do paciente, assim como 

por meio da contaminação durante a inserção do cateter 

(BRASIL, 2017). 

 De acordo com Danski et al. (2016), as quatro 

complicações mais frequentes em pacientes com acesso 

venoso periférico em serviços de saúde foram: flebite, 

infiltração, obstrução e tração (DANSKI et al., 2016).  

 A flebite é a inflamação do vaso sanguíneo, que 

apresenta como sinais e sintomas clássicos a dor intensa, 

vermelhidão, endurecimento e calor. A infiltração é o escape de 

fluidos para os tecidos e a obstrução pode ocorrer por formação 

de coágulo sanguíneo ou deposição de fármacos. A tração é o 
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acotovelamento do cateter. Em todos esses casos, o CIP deve 

ser removido e condutas adequadas devem ser adotadas 

conjuntamente com a equipe médica para promover conforto e 

segurança ao paciente (SILVA; SOARES, 2019). 

 

SELEÇÃO DO CATETER E SÍTIO DE INSERÇÃO 

 

Em um estudo exploratório-descritivo desenvolvido com 

profissionais de enfermagem nos setores de emergência e 

terapia intensiva de um hospital, observou-se que 58,7% destes 

nem sempre se preocupavam com o cuidado relacionado à 

escolha da veia do paciente a partir do dorso da mão. Além 

disso, dentre a amostra, 45,7% não souberam justificar o motivo 

da seleção da veia ser iniciada pelo dorso da mão (MELO et al., 

2015). 

Em contrapartida, um estudo de coorte prospectivo 

realizado em um hospital universitário de Curitiba-PR, aponta o 

uso dos CIPs majoritariamente inseridos em membro superior e 

na região do antebraço. Evidenciou-se ainda, o predomínio de 

mais de 72% das punções com cateteres de calibre 20 gauge 

no membro superior. Estima-se que os cateteres nesta 

numeração sejam responsáveis pela diminuição do risco de 

complicações no cateterismo venoso periférico (DANSKI et al., 

2015; JOHANN et al., 2016).   

Entretanto, segundo Danski et al. (2016), observou-se o 

desenvolvimento de flebite em paciente cujo CIP possuía 

calibre 20G, cuja punção era localizada em membro superior 

esquerdo na região do antebraço e dentre os pacientes que 

estavam sob uso de outras drogas sem anticoagulantes. Já os 

casos de obstrução foram relatados em cateteres de calibre 22 

gauge (DANSKI et al., 2016). 
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Enquanto isso, o estudo proposto por Braga et al. 

(2018a), inferiu como local de inserção principal dos CIPs o 

dorso da mão, com agulhas de calibres 22G em 

aproximadamente 60% dos casos. Para além da escolha do 

local de inserção e calibre do cateter, foram encontrados como 

fatores de risco relacionados às complicações no CIP: o tempo 

de internação superior a 10 dias, a infusão de antimicrobianos, 

a qual aumenta também o risco de obstrução do cateter, 

soluções e planos de soro e corticosteróides (BRAGA et al., 

2018a; JOHANN et al., 2015). 

É imperativo que, ao selecionar a veia, o profissional de 

enfermagem tenha conhecimento da importância da escolha do 

local de realização da punção, inicialmente, na região dorsal 

dos membros superiores, visto que na falta de êxito do 

procedimento será viável a busca ascendente de outro local 

para inserção. Além disso, em casos de erros de administração 

ou extravasamento, torna-se menor a magnitude dos agravos 

(MELO et al., 2015). 

A fim de promover o melhor resultado e menor 

probabilidade de agravos, a seleção do CIP com base no 

objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do 

fluido e nas condições de acesso venoso é primordial. Para 

atender às necessidades da terapia intravenosa, devem ser 

escolhidos cateteres de menor calibre e comprimento de 

cânula, visto que estes são responsáveis por menores taxas de 

flebite mecânica e obstrução do fluxo sanguíneo no vaso 

(BRASIL, 2017).  

Acrescenta-se ainda, outros aspectos relevantes 

capazes de influenciar o sucesso no uso do CIP como a 

competência da equipe de enfermagem; dos materiais 

existentes na unidade, a maneira como o CIP é inserido; sua 
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permeabilidade; a vigilância do local; a forma como se remove 

e a avaliação posterior à sua retirada, como também às 

preferências de cada paciente (BRAGA et al., 2018b). 

Considera-se que o risco de flebite química é minimizado 

através da escolha do cateter apropriado que torne a via 

hematológica mais pérvia e distribua os medicamentos de 

forma adequada. Segundo a Anvisa (BRASIL, 2017), as veias 

de membros inferiores não devem ser utilizadas a menos que 

seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolias 

e tromboflebites, assim como devem ser evitadas regiões de 

flexão, membros lesionados, infecções, veias já 

comprometidas, áreas com infiltração e/ou extravasamento 

prévios ou com outros procedimentos planejados (BRASIL, 

2017).  

Em casos de complicações ou traumas vasculares, 

assim como a associação do tempo de internação do paciente 

como fator de risco para o desenvolvimento de infecções e 

perda do cateter, tem-se como alternativa o uso do Cateter 

Central de Inserção Periférica (PICC). Este dispositivo dispõe 

de padrão-ouro para terapia intravenosa prolongada e seu uso 

está em constante crescimento, tendo como benefícios a maior 

duração terapêutica, menos perfurações nas veias, baixa 

incidência de infecção e a possibilidade de administrar 

substâncias vesicantes de maior concentração. Estudos 

evidenciam a eficácia deste dispositivo em situações nas quais, 

o uso do CIP se torna inviável ou promove uma taxa de risco 

considerável ao paciente (BRAGA et al., 2018a; SANTOLIM et 

al., 2018).  

 

O PREPARO DA PELE DO PACIENTE  
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A flebite vem sendo apresentada como uma complicação 

vascular incidente e multifatorial. Para além das variáveis já 

informadas no referido trabalho associadas à inflamação, estão 

o uso de aparelho de infusão normal, o uso de antibióticos, a 

manutenção intermitente e a inserção médica de emergência 

(URBANETTO et al., 2018). 

 Nestes momentos de urgência e emergência, faz-se 

primordial o cuidado com a higiene das mãos e o preparo da 

pele do paciente, com o intuito de reduzir nestas situações 

estressoras ao máximo os riscos de infecção ou dano vascular.  

A higienização das mãos é uma medida de segurança 

adotada nos ambientes de atenção à saúde, com o intuito de 

promover o cuidado ao empregar estratégias para prevenção 

de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). 

Dentre elas, existe a assepsia com água e sabonete líquido 

quando estiverem visivelmente sujas, a degermação e a 

antissepsia com preparações alcoólicas. Antes e após o contato 

com o sítio de inserção dos cateteres intravasculares, devem 

ser aplicados cuidados como a higiene das mãos do 

profissional, bem como antes e após manipulação, troca de 

curativo ou remoção (BRASIL, 2017).  

É de suma importância a antissepsia da pele com 

solução alcoólica antes da inserção do cateter, contudo, não se 

deve mais tocar a pele para palpação após essa etapa. Em 

casos de necessidade de repetir a palpação na região onde 

será realizada a punção, a mesma deve ser realizada com luva 

estéril. Cabe ressaltar que a utilização de luvas deve ser 

precedida pela correta higiene das mãos, enquanto medida 

essencial a prevenção de infecções. 

 

ESTABILIZAÇÃO E COBERTURA DOS CATETERES 
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De acordo com o estudo de coorte descritivo realizado 

por Braga et al.(2018a), a cobertura mais utilizada no curativo 

de inserção do cateter foi a película transparente estéril, em 

quase 90% dos casos. Observou-se menor taxa de flebite e 

infiltração neste estudo, comparada aos demais (BRAGA et al., 

2018a).  

Além disso, o local de desenvolvimento da referida 

pesquisa (Portugal), dispõe de práticas e materiais que ainda 

não são prerrogativas aplicadas na realidade do Brasil, o qual 

ainda utiliza como cobertura os curativos não estéreis no local 

da inserção, dentre eles o esparadrapo. Outrossim, o 

esparadrapo não permite a visualização adequada do local de 

inserção para avaliação das características da pele durante o 

tratamento.   

 

FLUSHING E MANUTENÇÃO DO CATETER PERIFÉRICO 

 

O uso da técnica de flushing apontada pela Anvisa 

(2017) torna-se um importante indicador da qualidade dos 

cuidados prestados pela equipe de enfermagem. A partir do 

estudo realizado por BRAGA (2018b), evidenciou-se uma alta 

incidência (50%) de obstrução do CIP, conduzindo à remoção 

extemporânea do mesmo, através da junção de diversos fatores 

impeditivos para realização do flushing pré e pós administração 

medicamentosa (BRASIL, 2017; BRAGA et al, 2018b).  

A maioria das obstruções ocorreu nas primeiras 24 a 48 

horas. A fundamentação teórica deficiente quanto a 

compatibilidade medicamentosa; a não observação do refluxo 

sanguíneo pelo cateter; a ausência de um protocolo para 

direcionar as práticas de enfermagem; além da complexidade 
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do cuidado, do grau de dependência dos pacientes, do volume 

de trabalho e da distribuição do número de enfermeiros são 

fatores capazes de influenciar as práticas de enfermagem e a 

adesão à técnica de flushing. Esta, por sua vez, objetiva a 

prevenção da obstrução do CIP, a redução da dor e do 

desconforto para o paciente pela necessidade de inserção de 

um novo cateter (BRAGA et al, 2018b). 

De forma semelhante, o estudo proposto por Danski et al 

(2015) observou complicações locais em mais de 55% dos 

casos da amostra devido ao tempo de permanência superior a 

72 horas, implicando em um maior risco de desenvolvimento de 

flebite.   

 

CUIDADOS COM O SÍTIO DE INSERÇÃO DO CIP 

 

Durante o procedimento de inserção do CIP, o 

profissional de saúde está exposto ao risco de contaminação 

biológica. No entanto, muitos profissionais não utilizam os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como as luvas de 

forma adequada, seja pela pressa no momento da assistência, 

falta de hábito e/ou recursos, incômodo com o equipamento ou 

perda do tato para palpação da veia (MELO et al., 2015).  

Sob essa ótica, além do risco à sua própria integridade, 

o profissional propicia a contaminação do local de inserção e 

expõe o paciente ao risco de infecção. Para além disso, vale 

ressaltar a importância da antissepsia do local de inserção do 

CIP à medida que as infecções decorrentes da administração 

de medicamentos são evidentes devido à microbiota residente, 

podendo resultar no surgimento de infecções locais ou 

sistêmicas (MELO et al, 2015). 
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O PROCESSO DE REMOÇÃO DO CATETER  

Segundo o estudo de Melo et al (2015), as três principais 

motivações para retirada do CIP foram o aparecimento de 

edema, dor e flebite.  A probabilidade de remoção do cateter do 

paciente por ocorrência de flebite e infiltração pode estar 

associadas a alguns fatores de risco.  

Dentre os fatores de riscos para remoção do CIP, 

destaca-se o extravasamento associado à administração de 

substâncias irritantes e vesicantes, ou seja, contraindicadas em 

acessos periféricos. Uma vez que, podem lesionar a parede de 

vasos de pequeno calibre (DANSKI et al.,2015). 

Em outro estudo desenvolvido por BRAGA et al. (2018a), 

observou-se a relação dos traumas vasculares como flebite e 

infiltração ao tempo prolongado de internação e ao número de 

cateteres inseridos, bem como ao uso de alguns antibióticos 

como piperacilina/tazobactam, os quais aumentam o risco de 

infiltração em aproximadamente quatro vezes em relação aos 

pacientes que não utilizaram esse antibiótico (BRAGA et al., 

2018a).  

Destaca-se a importância da remoção do CIP não 

relacionado apenas ao período de tempo definido, mas, 

associado à identificação dos primeiros sinais e sintomas de 

trauma vascular.  Dessa forma, é necessária a vigilância 

frequente do local de inserção e áreas adjacentes pelo 

enfermeiro e sua equipe.  

 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE E ORIENTAÇÃO DO PACIENTE 

  

 O profissional de enfermagem está em contato direto 

com os pacientes na maior parte do tempo, realiza os 
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procedimentos necessários à assistência e avalia as possíveis 

reações adversas e sinais de infecção. Para tanto, o enfermeiro 

deve utilizar seu arcabouço teórico-prático para orientar de 

forma adequada o paciente sobre seu estado de saúde e a 

indicação da intervenção proposta, com o intuito de promover 

maior cooperação do paciente no processo do cuidar e êxito no 

procedimento.  

 Nessa perspectiva, observa-se a importância da 

fundamentação teórica do profissional de enfermagem para 

realização das suas atividades com maior segurança e 

competência. Para tal, são essenciais atividades voltadas para 

educação na saúde, como capacitações profissionais, cursos, 

implementação de Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs), dentre outras estratégias. A elaboração destes POPs 

pelas instituições de saúde e sua adesão por meio de 

capacitações da equipe são essenciais para garantir a 

qualidade do serviço prestado, assim como a uniformidade dos 

processos, pontos importantes durante as inspeções da Anvisa 

(SILVA; SOARES, 2019). 

 Para que seja efetiva a aplicação destes POPs, é 

necessária a participação ativa da equipe multiprofissional de 

assistência, em especial, a de enfermagem na construção do 

instrumento, visto que, a mesma poderá avaliar e validar seus 

procedimentos, assim como indicar as alterações, se 

necessário. Contudo, no que concerne à capacitação 

profissional realizada pelos participantes do estudo proposto 

por Melo et al. (2015) na temática punção venosa periférica, 

mais da metade não havia realizado cursos em momento 

anterior (BARBOSA et al., 2011; MELO et al, 2015). 

 

CONCLUSÃO 
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A punção venosa periférica e a utilização de CIP requer 

embasamento teórico, habilidade técnica e sensibilização da 

equipe de enfermagem, para cumprir adequadamente as 

medidas preconizadas para a prevenção de ICS e de suas 

repercussões clínicas.  

Como aspectos relevantes para a prevenção de 

infecções causadas pelo acesso venoso periférico, pode ser 

citado o uso de EPIs de maneira adequada, com destaque para 

a luva de procedimentos. Do mesmo modo, podem ser 

elencadas como estratégias de prevenção de danos 

vasculares: a seleção apropriada do cateter, do seu calibre e do 

local de inserção; a higiene correta das mãos pelo profissional; 

o preparo adequado da pele do paciente; o material utilizado 

para estabilização e cobertura dos cateteres; o uso da técnica 

de flushing; além dos cuidados com o sítio de inserção antes e 

durante a remoção do cateter.  

Nessa perspectiva, a orientação do paciente durante o 

procedimento permite maior colaboração e participação do 

mesmo na manutenção do cateter. E ainda, o investimento no 

processo de educação em saúde através da promoção em 

capacitações, pesquisas e POPs, em conjunto, auxiliam na 

estruturação do serviço de saúde, na melhoria da qualidade da 

assistência e da gestão da segurança do paciente.  
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672018000100126&lng=en&nrm=iso
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/8583
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RESUMO: Objetivou-se descrever as ações da equipe 
de enfermagem frente a mulher vítima de violência obstétrica. 
Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura. 
A busca dos artigos ocorreu através da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados eletrônicas: 
LILACS e SCIELO, além de consultas a portarias e manuais do 
Ministério da Saúde. Os critérios de inclusão adotados foram: 
estudos publicados na língua portuguesa disponíveis na forma 
gratuita e online, e que compartilhassem da temática e objetivo 
proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: 
artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. 
Quanto aos resultados, selecionou-se 15 estudos 
potencialmente relevantes, dos quais 08 atendiam aos critérios 
de elegibilidade para compor o presente estudo. Foi realizada 
rigorosamente a leitura e análise dos sete artigos classificados 
para esta revisão. A partir daí foram definidas quatro categorias. 
são elas: Categoria 1: Desconhecimento da violência obstétrica 
pelas pacientes. Categoria 2: Principais tipos de violência 
obstétricas cometidas. Categoria 3: Assistência de enfermagem 
frente a violência obstétrica. A enfermagem como ciência do 

mailto:deyla@unifacex.edu.br
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cuidar, diante de casos de mulheres vítimas de violência 
obstétrica, deve ficar atenta, tentar confortar a puérpera e 
passar o máximo de segurança. Além de tentar melhorar o 
vínculo mãe e filho e/ou mãe e família, orientar a mãe de como 
será seu dia a dia e aconselhá-la a procurar outros profissionais 
como psicólogos. 

Descritores:Violência contra a Mulher.Equipe de 
Enfermagem. Parto. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A gravidez ocorre aproximadamente num período 

de nove meses de gestação. Desde o inicio da gestação a 

mulher passa por grandes tranformações, isso pode significar 

tanto a mudança e adaptação do seu corpo, quanto dos seus 

sentimentos, que variam entre prazer e desconforto (BRASIL, 

2014). 

Além disso, a gravidez é um dos momentos mais 

esperados por algumas mulheres, que 

geram grandes expectativas. Apesar de algumas expectativas 

serem relacionadas ao medo, que muitas vezes não se referem 

só a dor intensa e sofrimento, mas também associado ao receio 

da própria morte ou da morte do bebê durante o trabalho de 

parto, é interpretado por algumas mulheres como inicio de uma 

nova fase devida, um marco diferencial, que consagra 

a abrangência do papel feminino (TOSTES; SEIDL, 2016). 

Durante a gravidez, o 

organismo materno passa por diversas alterações fisiológicas 

que sustentam o recém nascido em 

crescimento e preparam o parto.  Alterações essas que deixam 

as mulheres mais sensíveis e precisando de um cuidado maior. 

Cuidados que envolve os familiares e também profissionais da 
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área da saúde, o acompanhamento médico e psicológico é 

extremamente importante na gravidez  (SILVA, 2015). 

Entretanto, nesse momento festivo e parazeroso 

que inclui a chegada de um novo 

membro da família, grande parte das mulheres são vítimas de 

violência obstétrica. O que 

acaba transformando um acontecimento que deveria ser 

gratificante, numa experiência traumática. 

Acarretando danos tanto a progenitora, quanto ao 

seu bebê e em maior escala, 

para toda a estrutura familiar  (PICCININI, 2008). 

A violência obstétrica pode ser definida como qualquer 

ato ou intervenção direcionada a parturiente ou ao seu 

bebê, praticado sem o consentimento explícito e informado da 

mulher ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física e 

mental, aos seus sentimentos, opções e preferências. Atos 

prejudiciais e muitas vezes sem embasamento em evidências 

científicas (BRASIL, 2017). 

Essa violência é um assunto relativamente desconhecido 

por muitos, temática que esta ganhando maior evidência agora, 

mas o ato da violencia não é algo que começou a ocorrer a 

pouco tempo. Tem se tornado uma rotina na vivência das 

mulheres brasileiras, onde impera o desrespeito, humilhação, 

discriminação de etinia, economica e social (SANTIAGO; 

SOUZA; NASCIMENTO, 2017). 

É direito da mulher ser bem atendida em todo o 

puerperio, e de acordo com Ministério da Saúde existem leis 

que lhe asseguram. Como por exemplo a lei do direito a 

acompanhante no parto:  “Lei Federal nº 11.108/2005, que 

garante às parturientes o direito a acompanhante durante todo 

o período de trabalho de parto, no parto e no pós-parto, no SUS. 
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Este acompanhante é escolhido por você, podendo ser homem 

ou mulher” (BRASIL, 2014) 

Dessa forma, essa violencia deve ser enfrentada por 

parte das instituições e profissionais 

de saúde, em prol de garantir os direitos sexuais, reprodutivos 

e humanos das mulheres (ZANARDO  et al., 2017). 

A equipe deve orientar sobre o procedimento e esclarec

er todas as dúvidas da gestante, lhe dando mais confiança e 

fazendo com que ela seja a protagonista daquele momento. Os 

profissionais da área  da saúde 

são responsáveis por estimular e apoiar a gestante 

durante esse momento. É imprescindível que solicitem, 

realizem e avaliem os exames clínicos necessários, que 

verifiquem as vacinas do pré-natal, prescreverem ácido fólico, 

sulfato ferroso e tratamentos, se necessário (BRASIL, 2014). 

São vários os problemas decorrentes da violência 

obstétrica, como os transtornos de adaptação no pós-parto ou 

depressão pós-parto. Em alguns casos, o enfermeiro foi visto 

como um dos maiores causadores relacionados aos tipos de 

procedimentos realizados sem consentimentos (RODRIGUES 

et al., 2018). 

Diante disso, a equipe  de enfermagem precisa garantir 

recursos humanos, físicos, 

materiais e tecnicos. Visando, sobretudo, a saúde física, mental 

e social da gestante e do seu bebê. Oferecendo não só um 

ambiente sossegado, privativo e arejado, mas também todo o 

apoio necessário para a puérpera. Aceitando suas escolhas e 

lhe passando tranquilidade e confiança (BRASIL, 2014). 

A escolha do tema de pesquisa se deu a partir de 

relatos de vivencias de alguns familiares, aumentando o 

interesse pelo assunto. Para os futuros profissionais da área da 
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saúde, torna-se necessário o aprofundamento neste tema. 

Diante disso, foi questionado: De que forma a equipe de 

enfermagem lida com a mulher vítima de violência obstétrica? 

Para responder tal questionamento objetivou-se 

descrever as ações da equipe de enfermagem frente a mulher 

vítima de violência obstétrica. 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura. “A revisão integrativa, finalmente, é a mais ampla 

abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a 

inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para 

uma compreensão completa do fenômeno analisado” (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010, p.103). 

Para a construção desta revisão literária, foram utilizadas 

as seguintes etapas: escolha do tema, seleção da questão de 

pesquisa; coleta de dados através de bases de dados 

eletrônicas, com alguns critérios de inclusão e exclusão para 

selecionar a amostra; análise crítica da amostra, interpretação 

dos dados e apresentação dos resultados. 

A busca ocorreu através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), além de consultas 

a portarias e manuais do Ministério da Saúde. 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados 

para a pesquisa foram: Violência Contra a Mulher, Parto e 

Equipe de Enfermagem. Destacando o uso de “and” entre os 

descritores. Sendo feito da segunte forma os cruzamentos: 

1ºcruzamento: Parto and Violência contra a mulher, 
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encontrando 48 artigos no LILACS e 23 artigos no SCIELO; 2º 

cruzamento: Equipe de enfermagem and parto, encontrando 

141 artigos no LILACS e 45 artigos no SCIELO; 3º cruzamento: 

Equipe de enfermagem and violência contra a mulher, 

encontrando 12 artigos no LILACS e 08 artigos no SCIELO; 4º 

cruzamento: Parto and equipe de enfermagem and violência 

contra a mulher, encontrando 02 artigos no LILACS e 02 artigos 

no SCIELO. Foram encontrados 15 estudos pontencialmente 

relevantes: 02 no LILACS e 06 no SCIELO, totalizando 08 

estudos incluídos. 

Os critérios de inclusão adotados foram: estudos 

publicados na língua portuguesa disponíveis na forma gratuita 

e online, e que compartilhassem da temática e objetivo 

proposto. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: 

artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. 

Para análise crítica dos artigos realizou-se leitura completa com 

as respectivas sínteses, realizando a análise e revisão de 

literatura do tema com o objetivo principal de identificar as 

ações da equipe de enfermagem frente a mulher vítima 

de violência obstétrica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto aos resultados, selecionou-se 16 estudos 

potencialmente relevantes, dos quais 09 atendiam aos critérios 

de elegibilidade e compondo o presente estudo. A seguir 

apresentar-se-á um panorama geral das publicações. 

 

Quadro 1. Distribuição dos dados analisados como título, 
autores, ano de publicação, objetivo, resultados principais e 
conclusão. Natal, 2019. 
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Título Autores 

Ano 

Objetivo Resultados 

Principais 

Conclusão 

Gestaçã

o e a 

constitui

ção da 

materni

dade 

PICCININI, 

C. A. et al. 

(2008) 

Investigar 

os 

sentimento

s 

das 

gestantes 

sobre a 

maternidad

e, com 

destaque 

para a 

relação 

entre o 

período 

gestaciona

l e a 

constituiçã

o da 

maternidad

e. 

Sugerem 

que na 

gestação o 

processo de 

constituição 

da 

maternidade 

está em 

intenso 

desenvolvim

ento, assim 

como o 

próprio 

exercício 

ativo do 

papel 

materno. 

A partir das 

categorias 

apresentadas 

neste estudo, 

pode-se 

pensar que 

no decorrer 

do período 

gestacional a 

mulher passa 

por diferentes 

mudanças, 

A 

violênci

a 

RODRIGU

ES, D. P. 

et al. 

Analisar as 

práticas 

considerad

Foram 

identificadas 

as seguintes                         

A violência 

obstétrica 

está inserida 
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obstétric

a no 

contexto 

do parto 

e 

nascime

nto 

as 

violentas 

na atenção 

obstétrica. 

categorias: 

Violência 

obstétrica: 

tipologia, 

definições, 

legislação 

com as 

práticas dos 

profissionais 

de saúde, 

como a 

episiotomia e 

a manobra de 

kristeller, 

Violênci

a 

obstétric

a: uma 

análise 

das 

consequ

ências 

SANTIAG

O, D. C; 

SOUZA, 

W. K. S. 

(2017) 

Identificar 

quais as 

consequên

cias que a 

violência 

obstétrica 

ocasiona 

nas 

mulheres. 

Observou-

se que as 

intervençõe

s obstétricas 

são 

realizadas 

de forma 

rotineira e 

os critérios 

instituídos 

para sua 

aplicação 

não são 

respeitados 

Dessa forma, 

pode-se 

afirmar que 

os objetivos 

buscados 

inicialmente 

foram 

alcançados, 

mesmo com a 

escassez de 

estudos 

publicados 

em torno do 

tema 
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pelos 

profissionais 

Gestaçã

o e 

preparo 

para o 

parto: 

program

as de 

interven

ção 

 

SILVA, E. 

A. T. 

(2015) 

Discorrer 

sobre os 

vários 

modelos 

de 

programas 

de 

intervençã

o pré-natal. 

Os 

programas 

revelam que 

a gestante 

que 

participa de 

uma 

intervenção 

no pré-natal 

consegue 

gerenciar 

melhor a 

ansiedade, 

o medo, o 

estresse 

A gestação 

deve ser um 

momento 

especial para 

a mulher, pois 

está gerando 

um ser 

humano. 

Expecta

tivas de 

gestant

es sobre 

o parto e 

suas 

TOSTES, 

N. A; 

SEIDL, E. 

M. F. 

(2016) 

Investigar 

as 

expectativ

as de 

primigesta

s sobre o 

Reafirmam 

o quanto a 

gestação 

merece 

especial 

atenção 

Considera-se 

urgente a 

necessidade 

de que a 

preparação 

para o parto 
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percepç

ões 

acerca 

da 

prepara

ção para 

o parto 

parto e 

suas 

percepçõe

s acerca 

da 

preparaçã

o para o 

parto. 

para uma 

adequada 

preparação 

ao longo do 

período pré-

natal. 

se torne foco 

nos 

atendimentos 

e serviços 

oferecidos no 

pré-natal 

 

Violênci

a 

obstétric

a no 

brasil: 

uma 

revisão 

narrativ

a 

ZANARDO

, G. L. P. et 

al. (2017) 

Realizar 

uma 

revisão 

narrativa 

de estudos 

sobre 

violência 

obstétrica. 

A 

necessidad

e de 

promover 

um entorno 

de saúde 

mais 

adequado 

tanto para 

as usuárias 

como para 

os 

profissionais

. 

O termo 

violência 

obstétrica, de 

acordo com 

as pesquisas 

revisadas, 

não tem um 

conceito 

único. 
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O 

discurso 

da 

violência 

obstétric

a na voz 

das 

mulheres 

e dos 

profissio

nais de 

saúde 

OLIVEIRA, 

V. J; 

PENNA, C. 

M. M. 

(2017) 

analisar os 

discursos 

de 

mulheres e 

profissionai

s de saúde 

sobre a 

assistência 

ao parto, 

As 

perspectivas 

dos 

participantes 

sobre a 

violência no 

parto, 

revelada nos 

discursos de 

diferentes 

formas, 

encontram-

se 

organizadas 

em três 

categorias 

o tratamento 

hostil constitui 

um dos 

obstáculos à 

humanização 

da assistência 

ao parto, 

interferindo na 

escolha da via 

de parto 

Percepç
ão das 

mulheres 
sobre 

violência 
obstétric

a / 
Women's 
perceptio

n on 

OLIVEIRA, 

T. R. et al. 

(2017) 

caracterizar 

a violência 

obstétrica 

vivenciada 

pelas mulh

eres durant

e o 

analisou-se o 

perfil 

sociodemogr

áfico 

das mulhere

s. Após 

análise 

a violência foi 

caracterizada 

de diversas 

formas, 

envolvendo 

desde a 

negligência 

http://pesquisa.bvsalud.org/bvsvs/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Tayse%20Ribeiro%20de%22
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsvs/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Tayse%20Ribeiro%20de%22
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Foi realizada rigorosamente a leitura e análise dos oito 

artigos classificados para esta revisão. A partir daí foram 

definidas três categorias. são elas: Categoria 1: 

Desconhecimento da violência obstétrica pelas pacientes. 

Categoria 2: Principais tipos de violência obstétricas cometidas. 

Categoria 3: Assistência de enfermagem frente a violência 

obstétrica. 

1: Desconhecimento da violência obstétrica pelas pacientes 

No Brasil existem leis que enquadram a violência 

obstétrica, mas, essa violência já se tornou algo tão recorrente, 

que as puérperas mesmo sofrendo com atos que ferem à sua 

integridade física e moral, acham que essas intervenções 

desnecessárias são normais, ou até mesmo necessárias 

(SANTIAGO; SOUZA; NASCIMENTO, 2017). 

É afirmado pelas mulheres que elas acham 

desnecessários os exames vaginais repetitivos e a episiotomia. 

Relatam que são práticas desconfortáveis e chegam a 

classifica-las como desumanas. Estudos dizem que: “uma em 

cada cinco grávidas que frequentaram a rotina de cuidados no 

obstetric 
violence 
 

processo 

parturitivo. 

dasentrevist

as e 

considerand

o o objeto de 

estudo, 

emergiram 

duas 

categorias 

na assistência

, a negativa de 

direitos e de 

informações 
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parto e nascimento relataram ter havido algum tipo de abuso” 

(RODRIGUES et al., 2018). 

Além disso, existem casos que algumas mulheres se 

culpam pela falta de informação, avisos esses que deveriam ser 

passados pela equipe. Muitas mulheres chegam a dizer que 

não estavam preparadas para o parto e por isso ficaram tensas, 

nervosas, chorando, gritando e com vontade de desistir 

(OLIVEIRA; PENNA, 2017). 

Apesar de não gostarem das formas que foram tratadas, 

e acharem desnecessário a maneira que a equipe verbalizou, e 

se sentirem extremante constrangidas ou até mesmo depois de 

sofrerem ameaças, afirmam que esses atos são procedimentos 

normais. (OLIVEIRA; PENNA, 2017). 

A população feminina necessita de informações sobre a 

violência obstétrica, que a  

mesma “ é carente de informação e educação em saúde” 

(OLIVEIRA et al., 2017).  

 

 

2: Principais tipos de violência obstétricas cometidas. 

As mulheres são vítimas de vários tipos de violências 

tanto na assistência ao parto quanto no nascimento do RN, 

entre elas é citado a manipulação desrespeitosa de seu corpo 

com a medicalização, amniorrexe precoce, tricotomia, 

episiotomia, fórceps obstétrico, cesariana e manobra de 

Kristeller, práticas consideradas prejudiciais à saúde materna e 

do concepto e restrição à presença do acompanhante de livre 

escolha da mulher. A violência obstétrica pode ser associada 

ao abuso físico; abuso verbal; discriminação; abandono, 

negligência ou recusa de assistência; detenção nos serviços 

(anulação da liberdade e autonomia) e imposição de 
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intervenções não consentidas e sem bases científicas 

(RODRIGUES et al., 2018). 

De fato, existem inúmeras assistências prestadas que 

são desnecessárias, ocorrendo assim a violência obstétrica. 

Porém, encontram-se as mais corriqueiras entre elas: negar a 

mulher o direito ao acompanhante; uso de ocitocina por 

conveniência médica; restrições hídricas e alimentares sem 

necessidade; ausência de esclarecimento e permissão da 

paciente; restrição de posição no parto; episiotomia; manobra 

de Kristeller e cesárea eletiva (SANTIAGO; SOUZA; 

NASCIMENTO, 2017). 

As violencias mais frenquentes são as práticas habituais 

da episiotomia, a negligência na assistência e a agressão 

verbal. A mulher tem todo o direito de saber os procedimentos 

que serão feitos em linguagem clara, de modo respeitoso e 

principalmente concordar ou não antes que eles sejam feitos. 

Além disso, precisam de um cuidado qualificado, é um 

momento delicado e doloroso para a mulher (OLIVEIRA et 

al.,2017). 

A pesquisa Nascer no Brasil realizada entre 2011 e 2012 

mostra como são altas as porcentagens de violências 

obstétricas realizadas. Nelas citadas para o aceleramento do 

parto: a utilização de ocitocina e realização aminiotomia 

(ruptura da membrana que envolve o feto). Durante o parto 

foram citadas intervenções desnecessárias, como a manobra 

de Kristeller e a episiotomia (ZANARDO et al., 2017). 

Na visão de alguns profissionais, as atitudes tomadas 

não afetam de nenhuma forma na vida da puerpera, não 

levando em conta os prejuízos que suas atitudes podem 

acarretar na vida da puerpera. Julgando toda a dor e sofrimento 

como frescura (OLIVEIRA; PENNA, 2017). 
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3: Assistência de enfermagem frente a violência obstétrica  

É imprencidivel para a gestante e para a vida uterina que 

a assitencia qualificada comece muito antes do parto, que no 

pré-natal a futura mãe seja orientada do que estar por vir. É 

necessário fornecer informações sobre o momento do parto, dar 

atenção individualizada e prepará-las psicologicamente para 

hora do parto (TOSTES; SEIDL, 2016) 

Assim, “é importante criar empatia com a mãe, com seus 

sentimentos e com o próprio bebê. Esta postura tende a 

possibilitar aos profissionais de saúde uma maior chance de 

acesso psíquico às gestantes”. Estes atos ajudam tanto na 

promoção a saúde e recuperação da parturiente, quanto no 

vínculo maior entre mãe e filho (PICCININI et al.,2008) 

Os procedimentos ultilizados no trabalho de parto afetam 

consideravelmente a vítima e a relação dela com o RN ou com 

as pessoas de seu convívio, o que pode acarretar danos 

psicológicos irreparáveis  (OLIVEIRA et al., 2017) 

Portanto, o bem-estar da puerpera é de extrema 

impotância, pois favorecerá a vida uterina, já que todas as 

alterações emocionais da mãe são transmitidas para o feto pela 

placenta. Ao fazer uma assistência qualificada, os profissionais 

estão contribuindo não só com a saúde da gestante, mas 

também com a saúde do RN (SILVA, 2015.) 

Diante de tantos atos de violência, são indispensáveis 

medidas de prevenção quaternária. Não só no momento do 

parto, mas que acompanhe todo o processo da gravidez. 

Contando não só com os enfermeiros obstetras, mas como os 

da Estratégia de Saúde da Família. Para que juntos possam 

promover ações individuais e coletivas contra qualquer tipo de 

intervenções desnecessárias (OLIVEIRA; PENNA, 2017). 
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No pré parto e parto as puérperas relatam muitas dores, 

e é de bom grado que o profissional de enfermagem possa 

auxiliar para o alivio da mesma. As intervenções para alívio da 

dor não precisam ser necessariamente por meios 

farmacológicos, e é até importante utilizar outras formas de 

intervenções, como: massagens, água morna por meio do 

banho de aspersão, o incentivo da deambulação/movimentação 

livremente e exercícios com movimentos pélvicos, bem como o 

apoio emocional (AMORIM, 2019). 

Em dias atuais além do enfermeiro contribuir para a 

elaboração do plano de parto e na promoção da autonomia das 

parturientes, é preciso atuar na advocacia do paciente. 

Infelizmente essa atuação ainda não é muito praticada no 

Brasil. Mas, além de ser uma ação incipiente, é obrigação moral 

do enfermeiro estar na defesa da gestante (OLIVEIRA; PENNA, 

2017). 

CONCLUSÃO  

A violência obstétrica é uma realidade que infelizmente 

ainda vivencimos e que ainda pode demorar um pouco para 

deixar de existir. Diante de imensuráveis casos de violência, e 

desinformações por parte das parturientes, é necessário que 

todos os profissionais da área da saúde façam uma assistência 

qualificada. Principalmente a equipe de enfermagem, já que é 

ela que fica a maior parte do tempo com gestante.  

A qualificação deve ser iniciada no pré-natal e seguir 

enquanto a puérpera for acompanhada. Apoiando, orientando e 

explicando para gestante tudo sobre a gravidez e sobre seu 

parto. Além de sempre ficar atenta a qualquer tipo de violência 

que possa vir a acontecer, para que assim possa ajudar a 

puérpera. 
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Além disso, O diálogo claro e aberto sobre esse tema é 

importante para que sejam desenvolvidos cada vez melhores 

mecanismos para a sua prevenção. A equipe de saúde durante 

o pré-natal, pré-parto e parto deve ter uma boa comunicação 

com futura mãe, isso é essencial. Mostrando para ela que a 

violência obstétrica existe, mas que ela tem seus direitos, 

tornando possível lidar de maneira efetiva com as necessidades 

médicas que posam surgir e evita que a mulher passe por 

alguma experiência desagradável desnecessária. 

A enfermagem como ciência do cuidar, diante de casos 

de mulheres vítimas de violência obstétrica, deve ficar atenta, 

tentar confortar a puérpera e passar o máximo de segurança. 

Além de tentar melhorar o vínculo mãe e filho e/ou mãe e 

família, orientar a mãe de como será seu dia a dia e aconselhá-

la a procurar outros profissionais como psicólogos. 
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RESUMO:  Diversas abordagens teóricas confirmam o Burnout 
como uma resposta ao estresse crônico ocupacional. Torna-se 
então imprescindível desvendar o conceito de Burnout para o 
âmbito dos profissionais de saúde e de enfermagem visto que, 
cada vez mais, vêm aumentando o risco de adoecimento, além 
de ser um passo importante elucidar um conhecimento sobre 
fenômenos de interesse científico para a enfermagem. 
Objetivou-se analisar o conceito de Burnout enquanto agravo a 
saúde dos trabalhadores. Trata-se de um estudo com base no 
referencial téorico-metodológico proposto por Walker e Avant, 
identificando-se antecedentes, atributos e consequentes. A 
coleta de dados ocorreu nas bases Scientific Electronic Library 
Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, e Web of Science. A amostra inicial constitui-se de 82 
artigos. Após análise dos critério de inclusão foram 
selecionados 10 artigos. Os resultados demonstraram que o 
conceito possui atributos relacionados ao estresse crônico, 
sintomas físicos e mentais e características organizacionais; 
antecedentes vinculados a organização do processo e 
ambiente de trabalho, aspectos psíquicos e emocionais do 
trabalhador; e consequentes encontrados em nível de sintomas 
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físicos, psíquicos, mentais e organizacionais. A análise 
conceitual do Burnout contribuiu para construção do 
conhecimento em enfermagem, porém o conceito encontra-se 
cada vez mais em desenvolvimento na área de saúde devido 
aos novos referenciais teóricos que vem surgindo 
particularmente na área da psicologia e psiquiatria. 
Palavras-chave: Esgotamento Profissional. Formação de 
Conceito. Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

No vocabulário inglês, Burnout têm o significado de 

combustão, queima absoluta e costuma ser empregado 

coloquialmente para atribuir significado ao esgotamento da 

energia de um indivíduo devido as frustações por não conseguir 

realizar uma meta de trabalho imposta. Para o cuidado em 

saúde representa uma resposta a estressores interpessoais 

crônicos presentes no trabalho sendo constituída por exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal. 

Dessa forma, esta síndrome ocasiona transtornos mentais que 

resultam em prejuízos pessoais, organizacionais e familiares 

(SILVA; DIAS; TEIXEIRA, 2012; ZANNATA; LUCCA, 2015).   

Os profissionais de saúde estão entre os que possuem 

alta taxa de incidência como demostram as pesquisas 

realizadas em âmbito hospitalar com enfermeiros em níveis 

altos de exaustão emocional e despersonalização (FERREIRA, 

2012; FRANÇA; FERRARI, 2012; TAVARES et al, 2014). Em 

nível de Atenção Primária a Saúde as investigações 

identificaram trabalhadores da Estratégia Saúde da Família  

com o agravo em desenvolvimento ou já adquirido em níveis 

altos a médio (FORESTO; SOUZA, 2014; RÉUS et al, 2014; 

HOLMES et al, 2014). 
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Diversas abordagens teóricas confirmam o Burnout como 

uma resposta ao estresse crônico ocupacional, mas é preciso 

não confundir este agravo com o estresse fisiológico no qual 

não há atitudes e condutas negativas com o trabalho e com as 

pessoas que estão envolvidas no processo. Assim, a síndrome 

desenvolve-se em um processo gradual de esgotamento 

pessoal que ocasiona problemas mentais e físicos na vida 

familiar e laboral, já o estresse não cronificado pode advir de 

outras causas que não o trabalho (SÁ; MARTINS-SILVA; 

FUNCHAL, 2014). 

Torna-se então imprescindível desvendar o conceito de 

Burnout para o âmbito dos profissionais de saúde e de 

enfermagem visto que, cada vez mais, vêm aumentando o risco 

de adoecimento, além de ser um passo importante elucidar um 

conhecimento sobre fenômenos de interesse científico para a 

enfermagem (ÁFIO et al, 2014).  

Ante o exposto, justifica-se análise do conceito Burnout 

com o intuito de obter um maior entendimento e diferenciação 

desta síndrome, permitindo assim reconhecer o adoecimento 

dos trabalhadores dentro do seu ambiente e processo de 

trabalho. O objetivo desse estudo é analisar o conceito de 

Burnout enquanto agravo a saúde dos trabalhadores. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo utilizou como referencial teórico-metodológico a 

análise de conceito proposto por Walker; Avant (2012). Dessa 

forma, um conceito é a construção primária de uma teoria, deve 

ser sólida e ter sua função claramente definida para que possa 

prever, explicar ou descrever um fenômeno.  
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Segundo o referencial adotado, para se analisar a 

estrutura e função de um conceito deve-se seguir oito passos: 

1. Seleção conceito; 2. Determinação da finalidade da análise; 

3. Determinação dos usos possíveis do conceito; 4. 

Determinação dos atributos definidores; 5. Identificação do caso 

modelo; 6. Identificação de casos limítrofes ou contrário; 

7.Identificação dos antecedentes e consequentes; 8. Definição 

das referencias empíricas. (FIGURA 1) 

 

Figura 1: Diagrama do Modelo de Análise Conceitual de 
Walker e Avant. Natal, RN, Brasil, 2011 

 

 

 

Para responder ao objetivo proposto de analisar o 

conceito de Burnout utilizou-se apenas os 7 passos iniciais. O 

oitavo passo consistia em determinar a existência ou 

1
• Seleção do conceito

2
• Determinação da finalidade da análise

3
• Determinação dos usos possíveis do conceito

4
• Determinação dos atributos definidores

5
• Identificação de caso modelo

6
• Identificação casos limítrofes ou contrário

7
• Identificação  antecedentes e consequências

8
• Definição das referências empíricas
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demonstrar a ocorrência do fenômeno no mundo real através 

dos referentes empíricos (WALKER; AVANT, 2012). Como o 

Burnout se trata de um fenômeno já elucidado em pesquisas 

como um agravo a saúde mental do trabalhador, diagnosticado 

através de vários métodos psicométricos e através de 

marcadores biológicos (a exemplo do cortisol), optou-se por não 

realizar a definição das referências empíricas e sua ausência 

não implicou em prejuízos para a análise conceitual. 

Os domínios utilizados para coleta de dados, ocorrida 

entre os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, foram 

bases Scientific Electronic Library Online (Scielo), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

e Web of Science. Utilizou-se os descritores: Esgotamento 

Profissional, Burnout Professional, Agotamiento Profesional; 

Profissional de saúde, Health Personnel, Personal de 

Salud;  Enfermagem; Nursing, Enfermería.  As buscas 

ocorreram mediante cruzamentos utilizando o operador 

booleano and e não se delimitou o período de publicação dos 

artigos com o intuito de obter o maior número de publicações 

sobre o tema. 

A amostra inicial constitui-se de 82 artigos. Com a análise 

dos títulos e resumos, encontraram-se 26 artigos, e após a 

leitura completa dos texto restaram 10 artigos.  Um instrumento 

foi usado para registro da base de dados, conceito, atributos, 

antecedentes e consequentes.  

Os critérios de inclusão foram artigos que tivessem no 

título ou corpo textual a denominação do Burnout relacionada 

ao adoecimento mental do trabalhador de saúde, estivessem 

escritos em português, inglês ou espanhol sendo textos 

completos, livres, disponíveis e gratuitos e respondessem as 

questões norteadoras: Como está definido o conceito Burnout 



ANÁLISE DO CONCEITO DE BURNOUT PARA PROFISSIONAIS DO ÂMBITO DA 

SAÚDE E ENFERMAGEM 

261 
 

e quais as suas características? Para identificação os 

antecedentes seguiu-se o seguinte questionamento: Quais 

acontecimentos contribuem para a existência do Burnout? E 

para verificar os consequentes utilizou-se a questão: O que 

resulta após a instalação do Burnout no individuo? Foram 

excluídos teses, dissertações, cartas ao editor, editoriais, 

revisões integrativas e estudos que fosse com outros 

profissionais que não da área de saúde. 

Na presente pesquisa, procurou-se esclarecer o conceito 

de Burnout enquanto agravo à saúde dos trabalhadores 

fazendo com que as comparações errôneas com o estresse 

advindos de outros fatores que não o laboral fossem evitadas e 

o significado exato elucidado. 

Para organização dos dados foram utilizados tabelas e 

quadros revelando as principais publicações consultadas e 

termos classificados como antecedentes, atributos e 

consequentes após a leitura exaustiva dos artigos 

selecionados. Para análise dos dados utilizou-se a análise 

profunda dos termos classificados e sua interpretação junto a 

evidências dos referencias teóricos pesquisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo a Tabela 1, dentre 82 artigos pré-selecionados 

restaram 26 artigos à serem lidos na integra e após analisados 

foram excluídos 16 segundo os critérios da pesquisa. 
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Tabela 1. Seleção de artigos de acordo com a base de 
dados e o processo de seleção. 

 
Fonte: própria 
 

Houve predomínio de publicações nos idiomas 

português e inglês, a maioria sendo da base Web of Science, 

destacando-se as áreas de Enfermagem, Medicina, Psicologia 

e Serviço Social (FIGURA 2). Após análise dos artigos 

destacaram-se atributos, antecedentes e consequentes que 

representam a apreensão do conceito Burnout em diversos 

cenários de atuação.  

 

 

  

Base Seleção 
inicial n 
(%) 

Seleção 
após leitura 
do título e 
resumo 
n(%) 

Exclusão 
após leitura 
do texto 
completo 
n(%) 

Total 
n(%) 

Scielo 16 (19,5) 8 (9,75) 5 (6,1) 3(3,6) 
Lilacs 16 (19,5) 2 (2,4) 1 (1,2) 1(1,2) 
Web of 
Science 

50 (60,9) 16 (19,5) 10 (12,1) 6(7,3) 

Total 82 (100) 26 (31,7) 16 (19,5) 10(12,1) 
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Figura 3: Distribuição de artigos científicos de acordo com 
ano de publicação. Natal,RN,Brasil, 2016. 

 
 

 

Na identificação dos atributos na bases de dados 

elencadas, observou-se as características conceituais de 

resposta ao estresse crônico e fenômeno profissional (GUIDO 

et al, 2012; FRANÇA et al, 2012) . O que condiz com os 

atributos relacionados aos sintomas de esgotamento físico, 

exaustão, carência de energia, esgotamento mental, desgaste 

emocional, despersonalização, sofrimento psicológico, 

sensação de insuficiência, baixa autoestima, dúvidas 

existenciais, profissionais e culpa (ROOIJI et al, 2012; 

PALAZZO; CARLOTTO; AERTS, 2012; TARTAKOVSKY; 

KOVARDINSKY, 2013; LORENZ; GUIRADELLO, 2014; 

ZANNATA; LUCCA, 2015; GIL-MONTE; MANZANO-GARCIA, 

2015).  

O trabalhador da área de saúde e de enfermagem está 
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sujeito a tensões emocionais advindas das grandes 

responsabilidades e do desgaste energético decorrente da 

própria natureza do seu trabalho, dentre outros fatores, 

propiciando ao profissional com Burnout a percepção de não 

possuir mais disposição,  de despender mais energia para o 

atendimento do seu paciente ou ao lidar com os demais 

profissionais da equipe de trabalho. Desenvolvem ainda 

exaustão emocional e física contribuindo para o 

desenvolvimento de sintomas físicos como insônia, dor de 

cabeça, gastrite, e maior suscetibilidade a gripes e resfriados 

(FRANÇA et al, 2012). 

Em relação as características do setor organizacional 

foram: a falta de realização pessoal, desumanização no 

atendimento,  insatisfação no trabalho, inadequação ao 

trabalho, desânimo, desmotivação e indiferença (ROOIJI et al, 

2012; PALAZZO; CARLOTTO; AERTS, 2012; TARTAKOVSKY; 

KOVARDINSKY, 2013; LORENZ; GUIRADELLO, 2014; 

ZANNATA; LUCCA, 2015; GIL-MONTE; MANZANO-GARCIA, 

2015; FERREIRA; LUCCA, 2015). 

O trabalho insalubre pode expor o profissional a fatores 

que desencadeiam doenças e sofrimentos psíquicos oriundos 

das condições laborais. Os sinais e sintomas podem incluir, a 

nível comportamental, condutas violentas, incapacidade de se 

relacionar, abuso de substâncias químicas, problemas sociais e 

familiares, distanciamento afetivo, impaciência, irritabilidade, 

dificuldade de concentração e memorização, negação das 

emoções, frieza com as pessoas e desumanização (SILVA et 

al, 2015). 

Dessa forma, os profissionais com Burnout em nível 

organizacional se sentem infelizes consigo mesmas e 

insatisfeitas com a profissão, apresentando baixa autoestima e 
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desmotivação,  além da vontade de abandonar a profissão 

mostrando-se indiferentes na realização de suas tarefas 

(PALAZZO; CARLOTTO; AERTS, 2012). 

Na construção do caso modelo, exemplo da utilização do 

conceito que demonstra os atributos na vida real, e do caso 

contrario, aquele exemplo que claramente não é instância do 

conceito em análise (WALKER; AVANT, 2012). São 

apresentados a seguir: 

 Caso modelo: Policial civil, 25 anos, encontra-se com 

desgaste físico acentuado devido ao estresse das 

condições de trabalho. Relata ainda em consulta de 

enfermagem problemas emocionais, insensibilidade, 

baixa autoestima, insatisfação com sua profissão e há 15 

dias atrás começou a tratar mal as pessoas que 

procuram sua ajuda apresentando-se desmotivado e 

indiferente aos problemas do outro. 

 Caso contrário: Enfermeira de 45 anos, sofreu assalto na 

cidade que mora ao sair do banco. Desde então vêm 

sofrendo com problemas emocionais, trauma, pânico, 

tem medo de sair para trabalhar, sente-se irritada com os 

filhos e estressada na maior parte do tempo. Apresenta 

ainda tristeza sem motivo, mas apesar disso encontra no 

trabalho uma válvula de escape para os problemas. 

A partir da diferenciação desses casos, compreende-se 

que o Burnout difere de outros tipos de estresse que não tem 

relação com o trabalho, como a síndrome do pânico ou estresse 

pós-traumático, sendo necessário ainda que haja uma certa 

desumanização do trabalhador para com a pessoa que solicita 

o serviço prestado. 

 Na identificação dos antecedentes, os artigos destacaram 

em sua maior parte aqueles vinculados a organização do 
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processo e ambiente de trabalho com recursos escassos, 

demandas altas,  complexas, ambientes de trabalho insalubres, 

pressões, falta de apoio social e organizacional, dupla jornada 

de trabalho, falta de reconhecimento profissional, contato 

excessivo com pacientes, insegurança no trabalho, acúmulo de 

responsabilidades, exigências além dos limites, burocracia, 

falta de autonomia, relações interpessoais, baixa remuneração, 

sobrecarga de trabalho, baixo controle nas atividades, baixa 

participação nas tomadas de decisão, desvio de função, carga 

horaria elevada e plantões noturnos (GUIDO et al, 2012; 

FRANÇA et al, 2012; ROOIJI et al, 2012; PALAZZO; 

CARLOTTO; AERTS, 2012; LORENZ; GUIRADELLO, 2014; 

GIL-MONTE; MANZANO-GARCIA, 2015; ZANNATA; LUCCA, 

2015; FERREIRA; LUCCA, 2015). 

 A existência de recursos escassos, estruturas 

inadequadas nos serviços, falta de profissionais e materiais 

expõe os trabalhadores às duras realidades dos serviços 

públicos nas quais, muitas vezes, apresentam demandas 

complexas, ambientes perigosos e insalubres, riscos, pressões 

e exigências do próprio trabalho, favorecendo ao acometimento 

pela síndrome. Assim, o trabalhador com Burnout passa a 

questionar a escolha da sua profissão, a aptidão para o 

exercício e aos poucos vai deixando de se envolver com o 

processo de trabalho recorrendo ao isolamento. Esse 

comportamento afeta suas habilidades na realização das 

atividades profissionais e os relacionamentos com as demais 

pessoas, reduzindo sua produtividade (GUIDO et al, 2012). 

Um aspecto relevante é que além da alta demanda de 

trabalho do setor saúde, o nível de complexidade e as 

atividades que exigem habilidades variadas acabam excedendo 

os limites do profissional, evidenciando que ambientes de 
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trabalho mais especializados como terapia intensiva e 

emergência exigem mais do trabalhador, favorecendo a um 

maior desgaste e estresse (SILVA et al, 2012). 

Também o excesso de trabalho e a tensão emocional 

gerada pelo contato direto com o paciente assistido, suas dores, 

perdas e sofrimentos, geram no profissional descontentamento, 

insatisfação profissional, desejos de abandonar o emprego, 

sentimentos de desconforto, e outros tantos fatores importantes 

na gênese do problema do Burnout (SILVA et al, 2015). 

Com relação aos antecedentes do conceito que dizem 

respeito ao aspecto psíquico e emocional do trabalhador, 

revelou-se a intensa carga emocional, inadequado 

enfrentamento do estresse, pouca experiência do trabalhador, 

tensão, estresse, falta de percepção sobre o trabalho,  aumento 

do esforço, falta de tempo para lazer e descanso (FRANÇA et 

al, 2012; TARTAKOVSKY; KOVARDINSKY, 2013; LORENZ; 

GUIRADELLO, 2014; ZANNATA; LUCCA, 2015; ; ZANNATA; 

LUCCA, 2015; GIL-MONTE; MANZANO-GARCIA, 2015; 

FERREIRA; LUCCA, 2015). 

Outro conjunto de fatores importantes são as relações 

interpessoais entre profissionais, pacientes e gestores.  O mal 

convívio entre colegas e chefias que fazem o serviço, não 

apenas os usuários, é um dos fatores principais para ocorrência 

da doença.  Em sua pesquisa, Palazzo e colaboradores (2012), 

revelaram que o distanciamento do trabalhador e as respostas 

psíquicas e emotivas negativas intensificam-se devido a 

presença de calúnias, fofocas, grosserias, conflitos 

interpessoais e competitividade. 

Os consequentes encontrados nas publicações a nível de 

sintomas físicos foram cefaleia, lombalgias, cansaço, fadiga, 

dor muscular, problemas cardiovasculares, negligência das 
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necessidades básicas, déficit de memória, perda da paciência, 

isolamento, mal-estar, febre e infecções (PALAZZO; 

CARLOTTO; AERTS, 2012; TARTAKOVSKY; KOVARDINSKY, 

2013; GIL-MONTE; MANZANO-GARCIA, 2015; ROOIJI et al, 

2012; ZANNATA; LUCCA, 2015).  

Presente também em ambiente hospitalar,  a síndrome 

difere de acordo com os contextos de trabalho, podendo 

associar-se a sensações de exaustão, insônia, cefaleia, fadiga, 

tensão muscular, problemas cardiovasculares, depressão, 

ansiedade e aumento do consumo de medicamentos 

antidepressivos. A nível de organização contribui para o 

absenteísmo, rotatividade de pessoal e baixa produtividade e 

comprometimento. Há também a perda do interesse pelas 

atividades diárias dentro de casa, pelo lazer e pela interação 

com os amigos (PALAZZO; CARLOTTO; AERTS, 2012). 

No âmbito psicológico, enquanto consequentes, foram 

encontrados frieza, desumanização com pacientes e equipe de 

trabalho, insatisfação no trabalho, desmotivação, depressão, 

dificuldade nas relações interpessoais, insensibilidade, 

sensação de incompetência, alienação, tensão, ansiedade, 

escassez de senso comunitário, irritabilidade, deterioração da 

qualidade de vida, sentimento de culpa, desligamento de 

atividades de enfrentamento, isolamento social e pânico. Na 

organização do trabalho revelou-se a diminuição da 

produtividade, da qualidade do serviço, aumento do 

absenteísmo, reduzida capacidade laboral, rotatividade de 

pessoal e baixo comprometimento (GUIDO et al, 2012;  

TARTAKOVSKY; KOVARDINSKY, 2013; ZANNATA; LUCCA, 

2015; FRANÇA et al, 2012; PALAZZO; CARLOTTO; AERTS, 

2012; ROOIJI et al, 2012; LORENZ; GUIRADELLO, 2014; 

FERREIRA; LUCCA, 2015). 
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Há também evidencias que a violência presente no 

trabalho nas periferias tem uma forte influência no aumento do 

estresse cotidiano do trabalhador. Esse contato direto com a 

realidade das comunidades, as quais muitas vezes são 

carentes, com recursos escassos para atender as demandas, 

além de ambientes perigosos, insalubres e as pressões e 

exigências do próprio trabalho são fatores para o 

desenvolvimento do Burnout em profissionais de saúde da 

Atenção Primária à Saúde (FORESTO; SOUZA, 2014; 

HOLMES et al, 2014; LORENZ; GUIRADELLO, 2014; SILVA et 

al, 2015). 

Dessa forma, os trabalhadores acometidos por Burnout 

passam a evitar as estratégias de enfrentamento contra o 

sofrimento no trabalho, o que diminui sua percepção da 

realidade do adoecimento pelo trabalho, favorecendo a 

alienação do individuo em relação a sua condição, ao elevado 

risco para insatisfação profissional com desejo de abandonar a 

profissão por não ter mais o trabalho como fonte de realização 

(SILVA et al; 2015). 

Nesse contexto, o profissional de enfermagem deve atuar 

na educação em saúde e na assistência de enfermagem como 

estratégia para preservar a saúde em função dos riscos 

ocupacionais a que estes profissionais estão expostos. Entre 

essas medidas podem ser destacadas ações e 

comportamentos para enfrentamento do Burnout bem como o 

apoio emocional, utilização de técnicas integrativas e 

complementares em saúde, organização do processo de 

trabalho e gestão dos riscos ambientais tornando o trabalho 

menos desgastante. 

 

CONCLUSÕES  
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Análise conceitual do Burnout possibilitou um 

entendimento de seus atributos, antecedentes e consequentes 

no recorte temporal e nas bases de dados investigadas. Os 

principais resultados demonstraram que o conceito possui 

atributos relacionados ao estresse crônico, sintomas físicos, 

mentais e características organizacionais; antecedentes 

vinculados a organização do processo e ambiente de trabalho, 

além de aspectos psíquicos e emocionais do trabalhador; e os 

consequentes foram encontrados em nível de sintomas físicos, 

psíquicos, mentais e de organização do trabalho. 

De acordo com as publicações analisadas, conclui-se que 

o conceito de Burnout pode ser definido como um fenômeno 

que ocorre a nível laboral, onde este ambiente encontra-se 

inadequado devido a presença de estresse cotidiano, com 

gênese em níveis organizacionais e pessoais, que cronifica-se 

numa exposição a longo prazo, originando um construto em três 

dimensões: esgotamento físico e mental; desregulação psíco-

emotiva-sentimental; prejuízos pessoais, sociais e 

institucionais; cujas consequências vão desde danos  a saúde 

do trabalhador, a saúde do usuário, a qualidade do serviço e ao 

trabalho desenvolvido. 

Ressalta-se ainda, a importância de intervenções para 

Burnout como forma de prevenção, as quais devem focar tanto 

o trabalhador como o ambiente laboral, implementando 

mudanças no processo de trabalho, equilibrando as 

expectativas do profissional com as exigências do serviço, 

melhorando as relações interpessoais através de grupos de 

apoio para valorização do sujeito, ações educativas e 

terapêuticas em nível grupal e individual. 

Como limitação do estudo destaca-se o uso de apenas 

três bases de dados. A ampliação deste número dificultaria a 
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análise do conceito devido  ao grande número de publicações 

e os vários sinônimos encontrados para antecedentes, atributos 

e consequentes desta síndrome. Porém, recomenda-se ampliar 

a pesquisa em outros bancos de dados e considerar todas as 

etapas do modelo de análise conceitual, pois o conceito 

encontra-se cada vez mais em desenvolvimento na área de 

saúde devido aos novos referenciais teóricos que vem surgindo 

particularmente na área da psicologia e psiquiatria. 

Por fim, a ciência da enfermagem tem a capacidade de 

contribuir nessa construção refletindo criticamente sobre seu 

papel na promoção da saúde dos trabalhadores, identificando a 

síndrome e sugerindo formas de se reduzir ou prevenir o 

Burnout. Ressalta-se ainda a importância da inserção do 

conceito abordado neste estudo dentro da pesquisa e da 

assistência de enfermagem. 
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RESUMO: A segurança do paciente tem sido considerada uma 
prioridade na qualidade dos serviços de saúde. Incidentes, 
danos e eventos adversos de uma atenção à saúde prestada 
de forma insegura provocam alarme social e prejuízos 
incalculáveis. Inserem-se nesse contexto os erros relacionados 
à administração de medicamentos. Existem drogas que, a 
exemplo da Anfotericina B exigem mais cuidados e demandam 
mais atenção no manejo e administração. A Anfotericina B  é 
um antimicrobiano de amplo uso na prática hospitalar e possui, 
atualmente, três diferentes formulações disponíveis. Está 
listada pela ANVISA como um medicamento de alto risco em 
qualquer uma de suas formulações, tanto pelas suas 
especificidades quanto pelos riscos iminentes do manejo e 
administração de forma não acertiva. O presente estudo 
objetivou traçar um guia para o manejo da Anfotericina B no 
sentido de oferecer suporte de forma objetiva à prática clínica 
da enfermagem bem como contribuir para a segurança do 
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paciente. Estudo exploratório, de caráter documental no qual 
foram pesquisados os bulários dos fabricantes das diferentes 
formulações da Anfotericina B, o qual resultou na construção de 
um guia em forma de tabela o qual espera-se que valha como 
fonte de pesquisa direta para profissionais de enfermagem e 
outros bem como suporte para futuras construções de 
protocolos clínicos.  
Palavras-chave: Anfotericina B. Segurança do Paciente. 
Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o trabalho da enfermagem tem, dentro de 

suas múltiplas funções, a responsabilidade pelo preparo e 

administração de medicamentos além do acompanhamento 

sistemático e constante do paciente durante todo o tratamento 

nos estabelecimentos de assistência à saúde. Desse modo, 

segundo Soares et al (2018a), o conhecimento com relação ao 

armazenamento, reconstituição e diluição, proteção, 

identificação e controle das reações adversas a medicamentos 

(RAMs) bem como as condutas perante tais ocorrências 

representam procedimentos bastante relevantes com vistas a 

proteger a saúde e garantir a segurança do paciente.  

Estudos apontam que a ocorrência de eventos adversos 

no processo de atendimento aos pacientes hospitalizados, 

dentre eles o processo de medicação, acarretam complicações 

na evolução de sua recuperação, aumento de taxas de 

infecções e do tempo médio de internação (MOURA e 

MAGALHÃES, 2013). 

Trabalhar com medicamentos de alta complexidade de 

manejo pode ser uma ocorrência comum na pratica da 

enfermagem. A Anfotericina B pode ser assim considerada 
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tanto pelas suas especificidades de manejo, quanto pelas suas 

diversas formulações bem como pelo fato de estar descrita pela 

ANVISA na categoria de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos, seja ela em qualquer uma de suas formulações, 

como um medicamento de alto risco e poder de causar reações 

que possam estar relacionadas a sua infusão (ISPM, 2015). 

A Anfotericina B é um fármaco que foi descoberto em 

1953. A despeito de sua toxicidade, por sua potência, espectro 

de ação e pelos anos de uso na prática clínica, essa medicação 

ainda permanece como substância de escolha no tratamento de 

diversas patologias fúngicas sistêmicas e outras (. A 

necessidade de se instituírem tratamentos cada vez mais 

agressivos com dosagens e tempo de tratamento 

necessariamente mais altos motivou o desenvolvimento de 

diferentes veículos para a administração de Anfotericina B. 

Dentre eles, o encapsulamento de base lipossômica, a 

formação de complexos lipídicos e dispersões coloidais 

destacam-se com os melhores resultados na diminuição da 

toxicidade e aumento da eficácia terapêutica. Ao mesmo tempo 

que as diferentes formulações lipídicas com menor toxicidade 

permitiu a administração de doses mais elevadas e maior tempo 

de tratamento obtendo-se melhores resultados, aumentou-se a 

complexidade no manejo destas drogas por suas diferentes 

especificidades (BRASÍLIA, 2018).  

Segundo o Ministério da Saúde (2014), o cuidado à 

saúde, que antes era simples, menos efetivo e relativamente 

seguro, passou a ser mais complexo, mais efetivo, porém 

potencialmente perigoso.  Por esses motivos, a segurança do 

paciente tem sido alvo de várias discussões, de tal modo que o 

tema passou a ser considerado um atributo prioritário da 

qualidade dos sistemas de saúde de todo o mundo.  Entende-
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se por segurança do paciente a redução a um mínimo aceitável 

de risco e dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

Ainda o Ministério da Saúde (2014), afirma que 

protocolos básicos definidos, exigem pequeno investimento 

para implantação perante a magnitude de erros e eventos 

adversos por eles evitados. Profissionais atualizados e o uso de 

protocolos clínicos são barreiras que podem impedir que o risco 

atinja o paciente mitigando efeitos adversos. 

Estando, então, a responsabilidade pelo preparo e 

administração de medicamentos nos estabelecimentos de 

assistência à saúde nas mãos da equipe de enfermagem, estes 

são as principais fontes de cuidado e apoio aos pacientes e 

familiares nos momentos mais vulneráveis de suas vidas, 

desempenhando um papel central nos serviços fornecidos e 

concentrando grande parte das atividades e dos processos de 

atendimento, o que pode determinar o envolvimento desta 

equipe nas falhas que possivelmente ocorrem na assistência ao 

paciente, tais como erros de medicação, entre outros (MOURA 

e MAGALHÃES, 2013). 

Quanto aos cuidados diretos aos pacientes, pudemos 

observar que, frequentemente, diversos questionamentos 

surgiam quando se fazia necessário o uso da Anfotericina B 

como recurso terapêutico em doenças como leishmaniose 

visceral, por exemplo. Dúvidas estas, relacionadas a 

reconstituição, diluição, armazenamento, cuidados durante a 

administração e manejo das reações adversas dentre outras. 

Não raramente, fazia-se necessário recorrer à equipe 

farmacêutica para dirimí-las e em várias situações, quando tais 

dúvidas não podiam ser sanadas, viamo-nos obrigados a 

consultar material produzido pelo próprio laboratório (bula), o 

que pode não ser eficaz em situações que exigem tomada 
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rápida de decisão além de não contribuir para a sistematização 

do trabalho. Quando tais dúvidas permanecem, coloca-se, 

imediatamente, em risco a segurança do paciente pois as ações 

tendem a ser empíricas. Tal situação fez despertar o desejo 

para a produção de material próprio que pudesse nortear a 

nossa prática assistencial para o uso seguro dessa substância. 

Desta inquietação surgiu o seguinte questionamento: “Como 

compilar dados que permitam, de forma direta e objetiva, a 

consulta de informações para manejo seguro da Anfotericina 

B?”. 

 Esse trabalho emergiu, em sua primeira etapa, já 

publicada anteriormente por Soares et al (2018a), da percepção 

da necessidade de se ter em mãos um protocolo que oriente a 

prática segura para o uso da Anfotericina B em ambientes 

hospitalares e para que isso se concretizasse foi necessário 

buscarmos dentro das publicações em saúde, documentos que 

pudessem orientar essa prática. Dando continuidade ao 

trabalho de pesquisa, já com a proposta de construção deste 

referido guia, houve a necessidade de ampliar as buscas por 

publicações que pudessem contribuir nessa caminhada e assim 

pudemos afirmar em Soares, et al. (2018b), com conhecimento 

ampliado, a já constatada carência de publicações sobre o 

manejo seguro da Anfotericina B.  

Assim, por  observar-se que, apesar de toda a legislação 

acerca do trabalho da enfermagem e do uso de medicamentos 

potencialmente perigosos, não havia descrito um material que 

contribuísse de forma significativa para o manejo prático e 

seguro da Anfotericina B na prática assistencial o que, por 

muitas vezes, pode levar o profissional a executar ações sem 

respaldo de confiabilidade, objetivou-se neste estudo construir 

um guia para o manejo das diferentes formulações da 
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Anfotericina B, que ofereça informações objetivas e precisas no 

sentido de nortear a prática clínica da equipe de enfermagem 

contribuindo para ações assertivas e principalmente para a 

melhoria da segurança do paciente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório de caráter documental, 

o qual permitiu a consolidação de informações e maior 

familiaridade com o tema pesquisado, tendo sido este já 

constatado em estudos anteriores como pouco explorado.  

No que diz respeito à pergunta norteadora “Como 

compilar dados que permitam, de forma direta e objetiva, a 

consulta de informações para manejo seguro da Anfotericina 

B?”, pode-se afirmar, segundo Piovesan e Temporini (2015), 

que por ser a pesquisa exploratória bastante pontual, refere-se 

também a uma questão específica, o que é feito desde o 

começo da pesquisa como forma de abordagem. 

Nesse enfoque, a pesquisa exploratória constituiria o 

passo inicial a subsidiar o planejamento de programas de saúde 

direcionados para a mudança na prática profissional, levando o 

pesquisador, freqüentemente, à descoberta de novas 

percepções (PIOVESAN e TEMPORINI, 2015). 

O caráter documental justifica-se tanto por ser um rico 

complemento à pesquisa bibliográfica quanto pela utilização 

de fontes primárias. As fontes primárias utilizadas nesta 

pesquisa foram as bulas dos fabricantes, selecionadas por 

critério de confiabilidade das informações, as quais foram 

estudadas e lidas exaustivamente e assim deram origem à 

tabela (Tabela 1) que descreve as condições de manejo das 

diferentes formulações de Anfotericina B e cujas medicações 
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estão disponíveis para uso em nosso serviço: Anfotericina B 

Desoxicolato (Anforicin B®) – Laboratório Cristália; Anfotericina 

B de Complexo Lipídico (Abelcet®) – Teva Farmaceutica; 

Anfotericina B Lipossomal (AmBisome®) – United Medical. 

Foram usados como critérios de busca nas bulas as 

dúvidas mais frequentemente levantadas durante o manejo da 

Anfotericina B na prática clínica em nosso serviço os quais 

foram respondidos e compilados na referida tabela. 

Destacou-se como limitação para a realização deste 

estudo o número reduzido de publicações que refletissem a 

realidade prática do manejo das diferentes formulações da 

Anfotericina B, ressaltando a necessidade de estudos mais 

amplos acerca do tema. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A Anfotericina B (AmB), segundo Falci e Pasqualotto 

(2015), é um antimicrobiano da classe dos polienos, isolado 

pela primeira vez em 1955 a partir de culturas de Streptomyces 

nodosus obtidas no delta do rio Orinoco, na Venezuela. A baixa 

solubilidade é uma característica dos antimicrobianos polienos, 

o que a torna insolúvel em meios aquosos. A solubilidade 

aquosa é adquirida através da formulação com o deoxicolato de 

sódio ou uma variedade de carreadores lipídicos. AmB tem um 

amplo espectro de ação e eficácia demonstrada em candidíase, 

criptococose, aspergilose, histoplasmose, blastomicose, 

coccidiomicose, mucormicose, esporotricose, Leishmaniose, 

dentre outras. A AmB é, via de regra, administrada por via 

intravenosa e intrahospitalar. A combinação de AmB com 

deoxicolato de sódio é a formulação mais utilizada na prática 

clínica para o tratamento de infecções fúngicas, desde 1958, 
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especialmente em países em desenvolvimento. Existem, hoje, 

três formulações lipídicas disponíveis no mercado: Ambisome® 

é a anfotericina B lipossomal (L-AmB); Abelcet® é o complexo 

lipídico de anfotericina B (ABLC); Amphotec® ou Amphocil® é a 

dispersão coloidal de anfotericina B (ABCD). As duas primeiras 

(L-AmB e ABLC) são as mais utilizadas na prática clínica e 

disponíveis no mercado brasileiro. 

No que se refere ao tratamento da leishmaniose 

visceral, patologia comumente tratada em nosso serviço, além 

do antimoniato de N-metil glucamina, as formulações de 

Anfotericina B são também preconizadas e a  escolha da droga 

baseia-se na sua toxicidade e eficácia. As duas apresentações 

de anfotericina B disponibilizadas pelo Ministério da Saúde: o 

desoxicolato de anfotericina B e a anfotericina B lipossomal, 

possuem eficácias comparáveis. No entanto, a primeira possui 

toxicidade maior em relação à segunda, de acordo com 

resultados preliminares de um ensaio clínico realizado no 

Brasil. Diante dessa evidência, em novembro de 2013, o 

Ministério da Saúde decidiu ampliar os critérios de indicação 

da Anfotericina B lipossomal para o tratamento de pacientes 

com leishmaniose visceral (LV). Essa ampliação foi uma 

mudança necessária, visando garantir uma maior segurança 

no tratamento dos pacientes de LV dos grupos com maior risco 

de morte (BRASIL, 2019). 

Por ser uma droga que exige atenção especial tanto pela 

complexidade no manejo, quanto pelos riscos eminentes da má 

condução, no que diz respeito ao preparo, administração e 

controle das reações infusionais e pós infusionais, a 

constatação imediata é que existe uma necessidade urgente de 

incremento na produção de material que direcione o uso seguro 

desta droga no ambiente hospitalar, sobretudo um documento 
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que oriente a prática da enfermagem, haja vista que são esses 

os profissionais responsáveis pela administração da 

Anfotericina B, dentre outros (SOARES et al., 2018a). 

Cumpre destacar, nessa perspectiva, o trabalho da 

equipe de enfermagem. No Brasil, são esses os profissionais 

legalmente responsáveis pela administração de medicamento, 

que é compreendida como o ato de dar ou aplicar ao paciente 

um medicamento previamente prescrito, correspondendo à 

última etapa do sistema de medicação, ou seja, a oportunidade 

final de prevenir um erro no processo de tratamento do paciente 

(De SOUZA, et al., 2018). São, portanto, sujeitos ativos e 

figuram como o último elo da cadeia, podendo atuar de forma a 

evitar os erros. 

Partindo, então, da questão norteadora e considerando 

os critérios descritos, ambos, na metodologia, após as 

informações serem identificadas nas bulas, estas foram 

agrupadas em uma tabela (Tabela 1) que descreve as 

condições para manejo das diferentes formulações de 

Anfotericina B .  

 

Tabela 1. Condições de manejo das diferentes formulações de 

Anfotericina B. 

 Anfo B 

Desoxicolato 

Anfo B 

Complexo 

Lipídico 

Abelcet® 

Anfo B 

Lipossomal 

Ambisome® 

Armazenamento Sob 

refrigeração 

(entre 2°C e 

8°C) e 

protegido da 

luz. Não 

congelar. 

Sob 

refrigeração 

(entre 2°C e 

8°C) e 

protegido da 

luz. Não 

congelar. 

Sob 

temperatura 

abaixo de 25°C 

e ao abrigo da 

luz. Não 

congelar 
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Reconstituição Em água para 

injeção: 10ml 

(para cada 

frasco-

ampola) que 

deverá ser 

agitado 

vigorosament

e até 

dissolução do 

pó·  

____ Em água para 

injeção – 12ml 

(para cada 

frasco-ampola)  

Utilizar técnica 

asséptica 

Estabilidade 

reconstituído 

Estável após 

reconstituição 

por 24h em 

temperatura 

ambiente ou 

por 7 dias 

quando 

refrigerada (2º 

a 8ºC). Não 

congelar. 

 

_____ 

Estável após 

reconstituição 

por 24h (2º a 

8ºC - geladeira) 

e por 6 horas 

em temperatura 

ambiente  

Não congelar. 

Diluição Solução 

Glicosada 5% 

Solução 

Glicosada 5% 

Introduzir a 

agulha-filtro da 

seringa em uma 

bolsa de 

infusão 

contendo a 

solução 

glicosada a 5% 

esvaziando o 

conteúdo da(s) 

seringa(s) na 

bolsa. 

Solução 

Glicosada 5% 

Acople o filtro 

de 5 mícron 

(fornecido com 

o produto) a 

seringa 

contendo o 

medicamento 

reconstituído. 

Insira o 

medicamento 

aspirado 

(através do 

filtro) na 

Solução 
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Glicosada 5% 

com volume 

apropriado. 

Estabilidade 

diluído 

Uso imediato 6h em 

temperatura 

ambiente; 48 

horas, 

protegido da 

luz, quando 

armazenada 

sob 

refrigeração 

(entre 2°C e 

8°C) e por um 

período 

adicional de 6 

horas à 

temperatura 

ambiente. 

6 h em 

temperatura 

ambiente e 24h 

sob  

refrigeração e 

protegida da luz 

. 

Incompatibilidade  Solução 

salina, 

Eletrólitos e 

múltiplas 

drogas 

Solução salina, 

Eletrólitos e 

múltiplas 

drogas 

Solução salina, 

Eletrólitos e 

múltiplas 

drogas 

Cuidados pré 

infusionais e 

cuidados com AV 

Promover 

rodízio do 

AVP pelo 

risco de 

flebite. 

Atentar para 

extravasamen

to pelo risco 

de irritação 

química. 

Antes de 

proceder com a 

diluição, agitar 

o frasco 

suavemente até 

que não haja 

evidência de 

qualquer 

sedimento 

amarelo no 

fundo. 

Não infundir em 

muiltivias com 

nenhuma outra 

droga ou 

eletrólito 

Lavar o AV com 

SG5% antes e 

após a infusão 

Administrar 

medicação de 

preparo 
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Não infundir 

em muiltivias 

com nenhuma 

outra droga 

ou eletrólito. 

Administrar 

medicação de 

preparo 

conforme 

prescrição 

médica. 

Lavar o AV 

com SG5% 

antes e após 

a infusão. 

 

Não infundir em 

muiltivias com 

nenhuma outra 

droga ou 

eletrólito. 

Administrar 

medicação de 

preparo 

conforme 

prescrição 

médica. 

Lavar o AV com 

SG5% antes e 

após a infusão. 

conforme 

prescrição 

médica. 

 

Vasão 2 a 6h 2 a 6h 1 a 6h 

Uso de equipo 

fotossensível 

sim Não  Não 

Fotoproteção do 

frasco 

sim Não  Não 

Cuidados durante 

a infusão 

Somente 

administre a 

solução se 

esta estiver 

em 

temperatura 

ambiente. 

Atentar para 

reações 

agudas que 

podem 

ocorrer de 1 a 

3 horas após 

o início da 

infusão. 

Caso o tempo 

de infusão 

exceda 2 horas, 

misturar o 

conteúdo da 

bolsa de 

infusão, 

agitando-a a 

cada 2 horas. 

Somente 

administre a 

solução se esta 

estiver em 

temperatura 

ambiente. 

 

Somente 

infundir 

soluções em 

temperatura 

ambiente 

· A infusão 

deverá ser 

iniciada até 5 

horas após a 

diluição.  

Para paciente 

em diálise renal 

iniciar a infusão 

SOMENTE 

após diálise. 
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Fonte: Bulas dos medicamentos  

 

Podemos observar que embora as diferentes 

formulações de Anfotericina B atendam ao mesmo propósito de 

tratamento, foram encontradas especificidades no manejo, as 

quais, caso não observadas colocariam em risco iminente a 

eficácia do tratamento e a segurança do paciente. 

Schlottfeldt (2015) descreve, segundo os conceitos de 

qualidade e segurança na assistência, que as reações adversas 

aos medicamentos são colocadas como a causa mais frequente 

de erro de medicação – e também são consideradas como 

causas preveníveis durante o processo de administração de 

medicamentos e que a busca por estratégias de atenuação de 

efeitos adversos de medicamentos tem estimulado o 

desenvolvimento de estudos com evidências concretas que 

possam ser incorporadas na clínica e na proposição de 

protocolos assistenciais operados por toda a equipe 

multiprofissional. Nesse cenário, o enfermeiro se destaca por 

ser o profissional mais envolvido com a administração de 

medicamentos. 

Sabemos que Anfotericina B é um agente antifúngico de 

via de administração exclusiva endovenosa e de uso rotineiro e 

convencional no ambiente hospitalar sendo considerado como 

padrão ouro e muito utilizado para o tratamento de várias 

infecções fúngicas invasivas, dentre outras. É também 

considerada pela ANVISA, por possuir risco peculiar de causar 

danos maiores ao paciente quando ocorrer erro na sua 

utilização, como um medicamento de alto risco, estando 

descrito na categoria de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos, seja ela qualquer uma de suas formulações. 
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Sabemos também que os erros de medicação são falhas 

frequentes nos cuidados em saúde e que podem ocasionar 

desde aumento nos gastos com o tratamento e aumento do 

tempo de internação até a necessidade de novas intervenções 

diagnósticas e terapêuticas chegando a situações de 

incapacidades permanentes ou mesmo a morte do paciente. 

Dentre tantas atividades atribuídas ao trabalho da 

enfermagem, está entre elas a administração de medicação por 

via parenteral, atividade esta considerada cotidiana e entendida 

como parte de uma rotina, embora saibamos que este 

procedimento demande conhecimentos complexos e no qual 

percebemos a existência frequente de dúvidas sobre sua 

realização adequada. 

Sendo peças chave no cuidado ao paciente, os 

enfermeiros têm, dentre suas inúmeras missões, a tarefa de 

interceptar e evitar erros visando a integridade física do 

paciente, bem como assumir um papel de liderança na busca 

pelo avanço técnico e científico e viabilizar mecanismos na 

promoção da segurança e da qualidade do cuidado. 

Perante esse contexto, observamos que as não 

conformidades e dúvidas frequentes no manejo de 

medicamentos, desde o armazenamento e diluição, até a 

administração e controle de reações (infusionais e pós 

infusionais) principalmente os de maior complexidade e maior 

potencialidade de causar danos, como no caso a Anfotericina 

B, torna real a necessidade de produzir melhorias no 

planejamento de condutas e criar instrumentos de 

implementação de práticas no sentido de minimizar a 

potencialidade de danos e garantir a segurança do paciente do 

início ao fim do processo. 
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Acreditamos que a prática do cuidado de enfermagem 

deve ser baseada em evidências e a padronização de condutas 

evita a ocorrência de variações subjetivas prejudicando a 

confiabilidade das ações, portanto, tornam-se necessários que 

os processos associados ao manejo da Anfotericina B devam 

estar bem desenhados e descritos. 

Portanto, é imprescindível que os profissionais de saúde 

sejam capazes de identificar lacunas e criar soluções eficazes 

no que se refere à assistência direta ao paciente e que estas 

soluções sejam facilmente acessíveis e facilitem o aprendizado 

e a prática diária, isto significa desenvolver pesquisas com 

aplicabilidade prática e identificar os mecanismos de difusão de 

novas idéias. Percebe-se, finalmente, que garantir a segurança 

do paciente e a integralidade do cuidado continua sendo um 

desafio a ser enfrentado por todos os profissionais envolvidos 

no cuidado. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em consonância com pesquisas anteriormente 

realizadas, contatou-se que sendo a Anfotericina B uma droga 

que exige atenção especial pela complexidade no manejo e 

pelos riscos eminentes da má condução, no que diz respeito ao 

preparo, administração e controle das reações infusionais e pós 

infusionais, e que apesar de toda a legislação acerca do 

trabalho da enfermagem não havia descrito na literatura um 

material que contribuisse de forma pragmática e significativa 

para o manejo seguro desta droga na prática hospitalar o que, 

por muitas vezes, pode levar o profissional a executar ações 

intuitivamente.  
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Esta é, então, uma pesquisa pioneira no qual a urgência 

do preenchimento na lacuna de um material que orientasse o 

uso seguro da Anfotericina B pela enfermagem começa a ser 

preenchida. Espera-se que este trabalho funcione como um 

guia de fácil  acesso para o manejo da Anfotericina B de modo 

a possibilitar o seu uso correto e melhorar a qualidade da 

assistência e dos cuidados prestados repercutindo 

positivamente na segurança do paciente.  

Não se pretende, aqui, exaurir ou mesmo finalizar as 

discussões sobre o tema. A intensão seria contribuir para o 

aprofundamento do debate sobre a disponibilidade de produção 

que favoreça o uso seguro da Anfotericina B na prática 

hospitalar. Finaliza-se mais esta etapa com a certeza de que,  

dentre outras ações, a criação de protocolos para uso seguro 

da Anfotericina B pela enfermagem, bem como de outro muitos 

medicamentos potencialmente perigosos, seriam de grande 

valor para a concretização do saber profissional e 

principalmente para a garantia da segurança do paciente.  
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RESUMO: Importantes técnicas têm sido empregadas nos 
serviços de saúde para facilitar o processo de trabalho dos 
profissionais e promover a melhora do estado de saúde dos 
pacientes. Com isso, a Manobra de Valsalva se torna objeto de 
análise de variadas pesquisas que buscam elencar sua 
eficiência e contraindicações. O estudo objetiva identificar o uso 
e contraindicações da Manobra de Valsalva nos serviços de 
saúde. Trata-se de uma Revisão de Escopo sobre o que está 
registrado na literatura acerca do uso e contraindicações da 
Manobra de Valsalva nos serviços de saúde. Definiu-se como 
questão de pesquisa: O que há na literatura científica acerca da 
aplicação da Manobra de Valsalva nos serviços de saúde? Nos 
Resultados, 18 publicações das 50 selecionadas para a leitura 
do texto na íntegra foram descritas. As duas categorias de foco 
salientadas e discutidas foram “Contribuições da Manobra de 
Valsalva” e “Contraindicações da Manobra de Valsalva”. 
Evidencia-se a importância da manobra na reversão de 
arritmias, e em como a manobra se configura em um meio 
econômico e seguro para obter diagnósticos de comorbidades, 
melhorias de desempenho e tratamento, assim como seus 
riscos e contraindicação em casos de hipotensão. Conclui-se 
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que mais pesquisas precisam ser fomentadas a respeito da 
Manobra de Valsalva, e que suas funcionalidades devem ser 
melhor explanadas. 
Palavras-chave: Manobra de Valsalva. Serviços de saúde. 
Sistema cardiovascular. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com os expressivos avanços alcançados pela ciência ao 

longo dos séculos, importantes técnicas têm sido empregadas 

nos serviços de saúde com a finalidade de facilitar o processo 

de trabalho dos profissionais, auxiliar na inferência de 

diagnósticos e promover a melhora do estado de saúde dos 

pacientes. À vista disso, técnicas como a Manobra de Valsalva 

(MV) se transformam em objetos de análise de variadas 

pesquisas direcionadas para o estudo de sua eficiência e 

contraindicações (PALAMARCHUK; BAKER; KIMPINSKI, 

2015; PSTRAS et al., 2016). 

A MV consiste em uma expiração forçada contra a 

resistência das vias aéreas fechadas, gerando o aumento da 

pressão intratorácica e intra-abdominal. A manobra foi 

primeiramente referida e popularizada no ano de 1704, na obra 

“De Aure Humana Tratactus” (Tratado sobre a orelha humana) 

de Antonio Maria Valsalva (1666-1723), presidente da 

Academia de Ciências, cirurgião e anatomista pela 

Universidade de Bolonha. Em sua obra, Valsalva estava 

dedicado ao estudo do ouvido humano, sendo a MV usualmente 

utilizada na Otorrinolaringologia para testar as trompas de 

Eustáquio e  facilitar a expulsão de corpos estranhos do ouvido 

médio (PSTRAS et al., 2016; FISHER-HUBBARD et al., 2016). 

 Entretanto, é relevante evidenciar que nos últimos três 

séculos o uso da  MV transpassou sua utilidade primordial, de 
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caráter singular, sendo aplicada atualmente sobre uma ampla 

gama de condições de saúde, pois ainda que simples, pode 

acarretar efeitos cardiovasculares e neuro-hormonais 

significativos (SMITH; MORGANS; BOYLE, 2009). 

O efeito dessa manobra no organismo é descrito na 

literatura em quatro fases, sendo estas: Fase 1: o aumento da 

pressão intratorácica resulta em um efeito compressivo sobre o 

ramo torácico da artéria aorta, ocasionando um aumento 

transitório da pressão sanguínea no interior da  aorta torácica, 

simultaneamente à diminuição compensatória da frequência 

cardíaca propiciada pelos barorreceptores dentro do arco 

aórtico; Fase 2: acontece com a queda da pressão arterial 

média que ativa o barorreflexo, resultando em uma diminuição 

da resposta parassimpática. Consequentemente há o aumento 

da frequência cardíaca; Fase 3: ocorre com o alívio da tensão 

que acontece no fim da manobra, diminuindo a pressão 

intratorácica exercida na aorta. Assim sendo, há uma breve 

queda na pressão arterial. Ao mesmo tempo o sangue venoso 

preenche o coração; Fase 4:  ocorre em consequência do 

aumento do retorno venoso, e consecutivo aumento da pré-

carga, ocasionando em uma elevação da pressão arterial e 

subsequente bradicardia reflexa (SMITH; MORGANS; BOYLE, 

2009; SMITH et al., 2015; PSTRAS et al., 2016). 

Sendo uma das atribuições da produção científica a de 

mostrar a realidade de um certo tema em suas diversas 

vertentes, analisá-lo e fomentar transformações a partir da 

discussão realizada por meio de embasamento científico, o 

estudo sobre a MV, suas possíveis aplicações e 

contraindicações nos serviços de saúde torna-se relevante 

tanto para as práticas profissionais, quanto para o meio 

acadêmico (SMITH; MORGANS; BOYLE, 2009). 
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 Este estudo justifica-se e reveste-se de importância ao 

evidenciar uma temática que embora ampla, possui seus 

detalhes ainda pouco conhecidos, e o fato de compreender os 

benefícios e riscos da MV elucidados na literatura pode 

impactar diretamente as ações de saúde, melhorando a 

qualidade da assistência prestada. Por outro lado, rejeitar a 

importância de se estudar mais a fundo uma técnica 

amplamente utilizada nos serviços de saúde pode configurar-se 

em uma estagnação científica que resulte em riscos aos 

usuários e profissionais dos serviços oferecidos por essa área. 

O objetivo deste estudo é identificar o uso e 

contraindicações da Manobra de Valsalva nos serviços de 

saúde presentes na literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Este estudo delineia-se como uma revisão de escopo 

(scoping review). A revisão de escopo é o estudo que tem como 

objetivos: mapear e categorizar os conceitos de uma 

determinada área de conhecimento, assim como examinar suas 

evidências emergentes, quando estas ainda não foram 

revisadas de maneira abrangente e clara; sumarizar e reportar 

os dados da investigação; e identificar lacunas na literatura 

(BRIGGS, 2015).     

 Previamente ao desenvolvimento deste trabalho, foi 

consultado o Manual de revisão do Instituto Joanna Briggs, de 

2015, para posterior criação do protocolo de revisão de escopo 

que viria a promover as diretrizes para o prosseguimento desta 

pesquisa. A metodologia proposta pelo Manual engloba a 

identificação da questão de pesquisa; identificação de estudos 

de relevância; seleção dos estudos e extração dos dados; 
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agrupamento; resumo e relato dos resultados (BRIGGS, 2015). 

 A questão de pesquisa foi: O que há na literatura 

científica acerca da aplicação da Manobra de Valsalva nos 

serviços de saúde?       

 De acordo com a questão de pesquisa supracitada, a 

procura dos artigos feita na literatura foi conduzida pela 

estratégia PCC, sendo “P” a população (profissionais de saúde 

que fizeram o uso da Manobra de Valsalva dentro dos serviços 

de saúde), “C” o conceito (condições que exigem o uso da 

Manobra de Valsalva nos serviços de saúde), e “C” o contexto 

(a aplicação da Manobra de Valsalva dentro dos serviços de 

saúde).       

 Como critérios de inclusão foram adotados artigos 

científicos disponíveis online na íntegra, publicados nos idiomas 

português, inglês e espanhol e no recorte temporal entre os 

anos de 2009 e 2018. Foram excluídos artigos que não 

respondiam à questão de pesquisa, teses e cartas ao editor. 

 A pesquisa foi desenvolvida nos meses de fevereiro e 

março de 2019. Primeiramente, para identificação dos estudos 

relevantes foram feitas buscas na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nas 

bases de dados Public Medline (PubMed), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),  

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Cochrane Library e Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health (CINAHL) com os descritores Serviços de 

saúde, Manobra de Valsalva e Sistema cardiovascular de 

acordo com os Descritores em Ciência da saúde (DeCS); e 

Health services, Valsalva Maneuver e Cardiovascular system, 

conforme a Medical Subject Headings (MeSH).   
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 Para efetivar o cruzamento dos descritores foram 

utilizados operadores booleanos (OR e AND). Na busca feita na 

base PubMed, os descritores usados foram: Health services, 

Valsalva Maneuver, Cardiovascular system, com operadores 

booleanos OR e AND. Para a procura realizada na base 

LILACS, utilizou-se os termos: Serviços de saúde, Manobra de 

Valsalva, Sistema Cardiovascular, sendo feito o uso dos 

operadores booleanos OR e AND. Na base MEDLINE, os 

descritores foram: Health services, Valsalva Maneuver, 

Cardiovascular system, com uso dos operadores OR e AND.

 Na Cochrane Library, os descritores utilizados foram: 

Valsalva Maneuver, Health services e Cardiovascular system, 

sendo feito o uso dos operadores booleanos OR e AND. Por 

fim, na base de dados CINAHL os descritores foram Valsalva 

Maneuver, Health services e Cardiovascular system, e os 

operadores aplicados foram OR e AND.    

 Posteriormente, pesquisou-se mais estudos 

considerados relevantes para a temática estudada, sendo 

selecionados de acordo com a similaridade que seus 

descritores e objetivos possuíssem com os dos artigos 

anteriormente escolhidos, sendo utilizados como estudos 

adicionais, acessados pela MEDLINE.    

 Em seguida, os artigos disponíveis encontrados foram 

selecionados de acordo com avaliação dos títulos. Para 

identificar os eventuais artigos elegíveis ao estudo, uma 

segunda avaliação foi feita levando-se em conta os resumos 

dos artigos anteriormente selecionados pelo título. Na 

sequência, a escolha criteriosa dos estudos relevantes para a 

pesquisa, foi feita por meio da avaliação dos artigos na íntegra.

 Foram encontradas 6.370 publicações de acordo com os 

cruzamentos feitos pelos descritores. Após o processo seletivo 
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anteriormente mencionado, 18 artigos entre os que foram lidos 

na íntegra e que responderam a pergunta de pesquisa, foram 

selecionados para o desenvolvimento dos resultados e 

discussão da revisão, conforme demonstrado na Figura 1.  

         

Figura 1 – Diagrama de fluxo da busca na literatura e inclusão 

de artigos. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019.  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Dos 50 estudos selecionados para a leitura do texto na 

íntegra, 21 se enquadraram dentro de todos os critérios 

previamente estabelecidos para o desenvolvimento da revisão, 

porque se tratavam especificamente de usos que a Manobra de 

Valsalva possui nos serviços de saúde, assim como em parte, 

relataram suas contraindicações. O Quadro 1 apresenta a 

descrição dos artigos incluídos na revisão. 

 

Quadro 1. Descrição dos artigos incluídos na revisão. Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil, 2019.     

Autores Principais Resultados 

Smith, 

Morgans e 

Boyle (2009) 

Aplicações: A MV é importante na reversão da 

Taquicardia Atrioventricular Nodal Reentrante (TAVNR), 

Taquicardia por Reentrada Atrioventricular (TRAV) e 

Taquicardia Supraventricular (TSV) no cenário pré-

hospitalar. 

Hackett e 

Chow (2013) 

Aplicações: proporciona mais estabilidade para a coluna 

vertebral durante exercícios físicos. 

Contraindicações: pessoas com doença 

cerebrovascular, cardiovascular e hérnias. Risco de 

tontura e desmaio. 

Fadel et al. 

(2014) 

Aplicações: avaliação hemodinâmica de pacientes com 

suspeita de elevação na pressão de enchimento 

ventricular. 

Smith et al. 

(2014) 

Aplicações: reversão da TSV. 

Contraindicações: paciente hipotenso. 

Appelboam 

et al. (2015) 

Aplicações: a modificação postural da manobra reduz a 

necessidade de tratamentos de emergência, 

especialmente com adenosina. 

Smith et al. 

(2015) 

Aplicações: reversão da TSV. 
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Kim et al. 

(2015) 

Aplicações: MV modificada pode auxiliar no diagnóstico 

de Varicocele.  

Mete et al. 

(2016) 

Contraindicações: evitar durante medicações 

diagnósticas da córnea, exames diagnósticos de 

glaucoma e em cirurgias oculares. 

Fisher-

Hubbard et 

al. (2016) 

 

Contraindicações: não realizar durante a defecação, 

uma vez que, este pode ser um desencadeador de morte 

súbita cardíaca em pacientes com alguma doença 

cardiovascular subjacente. 

Boubaker et 

al. (2016) 

 

Aplicações: utiliza-se para auxiliar no diagnóstico de 

disfunção do ventrículo esquerdo. 

Pstras et al. 

(2016) 

 

Aplicações:  otorrinolaringologia, cardiologia, 

neurocardiologia, inflar a laringofaringe em radiologia, 

comunicação oro-antral após extrações dentárias, 

equalizar a pressão entre as orelhas seios após 

mudanças de pressão ambiente, diagnóstico de 

incontinência urinária, entre outras. 

Contraindicações: pacientes com doenças 

cardiovasculares ou cerebrovasculares.  

Rudrashish 

et al. (2016) 

 

Aplicações: Pré-operatório; Aplicações 

neurorradiológicas; demonstrar dinâmicas de fluxo 

alteradas no território ipsilateral da artéria cerebral média 

(ACM); previsão do resultado do pós-operatório (teste 

autonômico adrenérgico e vagal); detecção de dor 

radicular ou neuropática do colo de útero e coluna; 

diminuição a dor durante punção lombar (arco reflexo 

barorreceptores sino-aórtico induz a antinocicepção. 

Intra-operatório: obtenção de acesso venoso; canulação 

venosa central (aumento do lúmen vascular); cirurgias 

hipofisárias (induz a descida da glândula pituitária, facilita 

a ressecção do tumor; verificação de lesões pleurais após 

enxerto de costela; prevenção de embolização de 

partículas distais em pacientes com má formação arterio-

venosa (MAV). 

Contraindicações: pacientes com baixa pressão arterial 

média e perfusão cerebral; hemorragias, pressão 
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intracraniana diminuída; lesão causada por 

meningococos. 

Kumar et al. 

(2016) 

 

Aplicações: reduzir a incidência e a gravidade da dor na 

punção espinhal. 

Michaud e 

Lang (2017) 

 

Aplicações: conversão da TSV para ritmo sinusal. 

Contraindicações: estenose aórtica, infarto do miocárdio 

recente, glaucoma ou retinopatia. 

Won, Kim e 

Jong (2017) 

 

Aplicações: A MV, aumenta a ecogenicidade dos 

hemangiomas, permitindo o diagnóstico destes, através 

do aumento da pressão venosa periférica relacionada a 

diminuição do retorno venoso do lado direito do coração. 

Kymion et al. 

(2017) 

 

Aplicações: Analisar o fluxo sanguíneo retrobulbar para 

diagnóstico de patologias oftalmológicas. 

Çorbacioglu 

et al. (2017) 

 

Aplicação: conversão da taquicardia supraventricular 

paroxística (TSVP) através da MV modificada.  

Contraindicações: pacientes hemodinamicamente 

instáveis, com fibrilação atrial ou flutter atrial, grávidas e 

obesas. 

Kumar et al. 

(2018) 

 

Aplicações: provocar obstrução da via de saída do 

ventrículo esquerdo para ajudar na reclassificação da 

gravidade da Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH).  

Fonte: Elaboração dos autores, 2019.  

As 18 publicações incluídas no estudo foram produzidas 

entre os anos de 2009 e 2018; quatro (22,2%) foram publicadas 

na Austrália, três (16,6%) nos Estados Unidos da América, três 

(16,6%) na Coreia do Sul, duas (11,1%) na Turquia e uma 

(5,5%) em cada um dos países: Arábia Saudita, Canadá, Índia, 

Polônia, Tunísia e Reino Unido.     

 No decorrer do processo de análise dos artigos 

selecionados, salientaram-se as duas categorias de foco que 

haviam sido elencadas antes do desenvolvimento do estudo, 

uma vez que estas respondem à questão de pesquisa e 
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englobam a diversidade de resultados relevantes encontrados 

pelo estudo, sendo elas: “Contribuições da Manobra de 

Valsalva” e “Contraindicações da Manobra de Valsalva”. 

Além do uso frequente da Manobra de Valsalva na 

otorrinolaringologia, cardiologia e neurologia, essa técnica 

possui uma gama muito maior de utilidades que vêm sendo 

estudadas mais a fundo, buscando implementar novas 

alternativas de intervenção, diagnóstico e até mesmo  melhorias 

de desempenho como contribuições da MV aos serviços de 

saúde (HACKETT; CHOW, 2013; PSTRAS et al., 2016; 

RUDRASHISH et al., 2016; BOUBAKER et al., 2016).  

 Estudos como os de Smith, Morgans e Boyle (2009); 

Smith et al. (2015); e Pstras et al. (2016), mostram as fases que 

constituem a MV, assim como os efeitos que estas causam no 

organismo, e a importância da manobra em si para a prestação 

da assistência à saúde. Sabe-se que que nos serviços de 

urgência e emergência, e principalmente no cenário pré-

hospitalar, a MV vem sendo recomendada e utilizada para 

reversão de taquicardia atrioventricular nodal reentrante 

(TAVNR) e taquicardia por reentrada atrioventricular (TRAV), e 

principalmente como tratamento de taquicardia supraventricular 

(TSV). No entanto, os autores enfatizam que é necessário a 

continuação e surgimento de novas pesquisas que descubram 

e exponham formas diferentes e mais eficientes na reversão da 

TSV, a fim de criar um modelo padrão para a técnica (SMITH; 

MORGANS; BOYLE, 2009; SMITH et al., 2014; SMITH et al., 

2015).        

 Diante da importância de se alcançar novos atributos 

para o uso da MV, pesquisas são desenvolvidas com o intuito 

de se descobrir os efeitos que as adaptações da manobra  

causam em relação a desempenho, auxílio, tratamentos, custos 
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e praticidade nos serviços de saúde (HACKETT; CHOW, 2013; 

APPELBOAM et al., 2015; KIM et al., 2015; MICHAUD; LANG, 

2017; ÇORBACIOĞLU et al., 2017).     

 Seguindo a mesma finalidade dos estudos supraditos, 

vale dar ressalvas aos resultados obtidos por Kumar et al. 

(2016), uma vez que expressam como a MV reduz tanto o 

componente somático quanto o componente psicológico da dor 

associada à punção espinhal, diferente de outros métodos 

farmacológicos como a mistura eutética de anestésico local 

(MEAL). Os achados ainda mostram que a manobra é um 

artifício de bom custo-benefício, sendo incentivada pelos 

autores para que seja rotineiramente utilizada em pacientes 

submetidos à raquinestesia.    

 Essa concepção da MV como uma técnica de economia 

de pessoal, recursos e tempo também é abordada no estudo de 

Pstras et al. (2016), onde comenta-se que variações na pressão 

arterial, induzidas pela MV, podem ajudar a prever a reatividade 

a fluidos de maneira fidedigna, não necessitando do uso de 

dispositivos de monitorização do débito cardíaco nos pacientes 

em respiração espontânea.      

 Segundo Hackett e Chow (2013), a realização da MV 

durante exercícios de resistência é  um exemplo de como a MV 

pode ser utilizada como um meio eficiente de alavancar o 

desempenho durante uma determinada atividade física. Isso 

acontece porque, assim como descrito no estudo de Pstras et 

al. (2016), dois dos efeitos da MV no organismo são o aumento 

da pressão intratorácica e aumento da pressão intra-abdominal, 

que resultam em uma maior estabilidade para a coluna vertebral 

durante a execução de exercícios de resistência tais como o 

levantamento de peso.      

 No contexto das colaborações que a MV oferece às 



APLICABILIDADE DA MANOBRA DE VALSALVA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

REVISÃO DE ESCOPO 

302 
 

diversas modalidades de serviços prestados pela área da 

saúde, o foco de algumas publicações selecionadas para esta 

revisão foi o de apresentar  a manobra como um meio eficaz de 

se diagnosticar certas comorbidades, tais como a varicocele, 

incontinência urinária e doenças cardiovasculares (KIM et al., 

2015; PSTRAS et al., 2016). Bases teóricas dão suporte aos 

achados discutidos nesses estudos, revelando a importância de 

uma compreensão mais aprofundada acerca dos fenômenos 

fisiológicos gerados pela MV, as interações ocorridas entre os 

diferentes mecanismos regulatórios e o conhecimento de 

possíveis desfechos, tornando-se essenciais para a realização 

de testes diagnósticos adequados e análise de seus resultados.

 À vista disso, o estudo da fisiologia da manobra em si, e 

de seus efeitos colaterais sobre o organismo, também reveste-

se de importância ao associar esses efeitos a causas de 

condições fisiopatológicas, como a Retinopatia de Valsalva. É 

válido levar os achados desse tipo de pesquisa em 

consideração, visto que se torna possível prevenir a ocorrência 

do aumento da pressão intraocular em pacientes suscetíveis a 

ter Retinopatia de Valsalva, além de instruir pacientes a se 

portarem de maneira adequada e a evitarem a MV durante a 

realização de procedimentos diagnósticos envolvendo a visão, 

cirurgias oculares e cálculos de lentes intra-oculares. Adquirir 

esse conhecimento ajuda a estimular com que novos estudos 

sejam desenvolvidos com amostras populacionais maiores para 

permitir uma interpretação definitiva (METE et al., 2016; 

KIMYON et al., 2017).      

 No que se refere às intervenções à saúde em casos de 

emergência, o uso modificado da MV tem se mostrado como 

um meio eficiente de se reverter quadros de TSV, conforme 

relatado no estudo de Michaud e Lang (2017). A modalidade 



APLICABILIDADE DA MANOBRA DE VALSALVA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

REVISÃO DE ESCOPO 

303 
 

apresentada no estudo chama a atenção não por apenas ser 

um exemplo de tratamento efetivo para TSV, mas também 

como um meio econômico de tempo, recursos e pessoal, por 

poder ser facilmente ensinada aos pacientes passíveis de 

apresentar esse quadro.      

 Conhecer os auxílios promovidos pela MV a diferentes 

procedimentos realizados para tratar fisiopatologias e aumentar 

a qualidade da avaliação hemodinâmica de pacientes, além de 

tornar esses serviços mais seguros, também faz parte da 

categoria de estudos que buscam investigar e expor as 

colaborações que o uso dessa técnica pode fornecer aos 

profissionais e usuários dos serviços de saúde (FADEL et al., 

2014). Kumar et al (2018) parece  compactuar de tal 

ponto de vista, visto que em seu estudo os autores promovem 

a ideia de a MV ser utilizada como um método fisiológico de 

reclassificação da gravidade dos pacientes em casos de 

Cardiomiopatia Hipertrófica.     

 Os achados obtidos e discutidos nos estudos de Won, 

Kim e Jong (2017) coincidem com o foco das pesquisas 

supracitadas, ao avaliar mudanças ocorridas em exames de 

Ultrassonografia por meia da aplicação da MV. O aumento da 

capacidade de hemangiomas hepáticos refletirem as ondas 

sonoras do Ultrassom em consequência dos efeitos fisiológicos 

da MV também configura-se numa ampliação da aplicabilidade 

da manobra nos serviços de saúde.    

 No entanto, a manobra não está isenta de efeitos 

colaterais ainda pouco comentados na literatura. Concernente 

às contraindicações e riscos provenientes dos efeitos 

fisiológicos causados pela MV, um dos estudos que apontam 

tais achados sinaliza que estes não se limitam apenas ao 

sistema cardiovascular (PSTRAS et al., 2016). Conforme 
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apontado por Pstras et al (2016), apesar de simples, a MV mal 

executada pode até mesmo ter um aumento do risco de doença 

de Alzheimer como consequência.    

 Devido ao aumento da velocidade do fluxo sanguíneo, e 

consequente aumento da pressão arterial, comorbidades como 

a Retinopatia de Valsalva podem surgir em indivíduos 

vulneráveis (HACKETT; CHOW, 2013; PSTRAS et al., 2016; 

KYMION et al., 2017). Síncopes, arritmias, tontura, 

desmaio, acidente vascular cerebral, aumento do fluxo 

cerebrovascular, rupturas de aneurismas e rinorreia 

espontânea de líquido cefalorraquidiano (LCR) são outras 

consequências negativas do uso precipitado e errôneo da MV, 

e que são preveníveis (HACKETT; CHOW, 2013; 

RUDRASHISH et al., 2016; PSTRAS et al., 2016).  

 Tendo isso em vista, estudos corroboram que a MV deve 

ser contraindicada em pacientes com doença coronariana, 

doença cerebrovascular, indivíduos sensíveis a mudanças de 

pressão arterial ou frequência cardíaca (HACKETT; CHOW, 

2013; RUDRASHISH et al., 2016; PSTRAS et al., 2016; 

FISHER-HUBBARD et al., 2016).     

 Vale salientar que a MV é dividida em fases, e que cada 

uma dessas fases desencadeia respostas diferentes, que 

podem causar danos diferentes de acordo com a 

vulnerabilidade de certos indivíduos, tomando como exemplo o 

aumento do fluxo cerebrovascular durante a fase de liberação 

da MV (RUDRASHISH et al., 2016).  

   

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que estão presentes na literatura tanto 

benefícios quanto riscos e contraindicações da aplicação da MV 
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nos serviços de saúde, e que esta possui uma utilidade muito 

mais ampla do que apenas em especialidades médicas tais 

como a Otorrinolaringologia e Cardiologia, embora ainda seja 

um tema relativamente pouco estudado. Mais pesquisas devem 

ser fomentadas sobre o uso dessa técnica, e suas 

funcionalidades devem ser melhor explanadas para 

acadêmicos e os diversos profissionais da área da saúde, 

auxiliando na melhoria contínua da assistência prestada pelos 

serviços dessa área.       

 Os resultados que comprovam a versatilidade da MV 

sustentam a afirmação de que se trata de um meio eficiente, 

econômico e prático quando utilizada no momento certo e de 

maneira correta. Além disso, a própria percepção de 

contraindicação da técnica estudada constitui-se como uma 

colaboração para os serviços de saúde, já que torna possível 

elaborar medidas preventivas e interventivas de saúde. 

Espera-se ainda que com o advento da quarta revolução 

industrial a nível global, novas e revolucionárias tecnologias 

sejam cada vez mais empregadas em diagnósticos e 

tratamentos na área da saúde. Essas possíveis aplicações 

poderão servir de apoio às variadas funcionalidades da MV para 

os serviços de saúde.     
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RESUMO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
é uma das tecnologias amplamente difundida para a 
operacionalização do Processo de Enfermagem. Dentro deste 
processo, destaca-se a etapa do Diagnóstico de Enfermagem, 
a qual permite o julgamento clínico adequado do paciente e 
individualiza a assistência de enfermagem para as 
necessidades de cada pessoa. O presente capítulo objetiva 
analisar os aspectos contextuais que influenciam a inferência 
diagnóstica inadequada de enfermagem na assistência 
hospitalar. Trata-se de um estudo teórico reflexivo do tipo 
Análise de contexto, desenvolvido com base na proposição de 
Hinds, Chaves e Cypress. A bibliografia foi investigada por 
meio de uma revisão narrativa da literatura nas bases 
Biblioteca Virtual em Saúde, Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature e SciVerse Scopus. O tema foi divido 
em quatro contextos, a saber: inferência diagnóstica 
inadequada no âmbito da assistência hospitalar; percalços 
para a implementação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem no contexto hospitalar brasileiro; valorização da 



ASPECTOS CONTEXTUAIS DA INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA INADEQUADA EM 

ENFERMAGEM 

310 
 

Sistematização da Assistência de Enfermagem como 
ferramenta assistencial e gerencial; e influência do modelo 
biomédico no ambiente hospitalar. Os resultados mostraram 
que os diferentes níveis de contexto influenciam diretamente 
na realidade hospitalar observada. Assim, o presente estudo 
possibilitou uma análise reflexiva dos principais aspectos do 
fenômeno de enfermagem analisado, apontando fragilidades 
que necessitam de intervenção, bem como possíveis 
caminhos a serem percorridos pelo profissional enfermeiro. 
Palavras-chave: Enfermagem. Processo de enfermagem. 

Diagnóstico de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As organizações hospitalares têm se sobressaído pela 

assistência à pacientes em situações de saúde cada vez mais 

críticas, que demandam respostas complexas a cada situação 

(AUED et al.,2016).  

Desse modo, o trabalho hospitalar requer competências 

dos profissionais que habitualmente se deparam, com as 

transformações tecnológicas, mudanças no perfil 

epidemiológico e no padrão demográfico da população 

brasileira, além de pacientes cada vez mais exigentes (AUED 

et al.,2016). 

No contexto do trabalho assistencial hospitalar, destaca-

se o serviço de Enfermagem, o qual é responsável por 

gerenciar um número expressivo de profissionais e na 

assistência voltada para o paciente, dentre outros 

procedimentos que são de sua responsabilidade 

(DAMASCENO et al., 2016). 

As constantes transformações na estrutura de 

organização do trabalho na área da saúde em virtude das 
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alterações da sociedade, cultura, avanços tecnológicos e 

métodos facilitadores para prevenção, diagnóstico e tratamento 

das patologias, interferem também, na assistência do 

enfermeiro. Essas tecnologias possibilitam maior 

desenvolvimento científico, a medida que evidenciam a prática 

profissional (DANSK et al., 2017). 

Neste contexto, destaca-se a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), por ser uma maneira de 

organizar o trabalho do enfermeiro (SILVA; GUARANHI; 

PERES, 2015). 

Uma das tecnologias amplamente difundida pela SAE é 

o Processo de Enfermagem (PE). A realização do PE favorece 

a comunicação entre a equipe de enfermagem e a comunicação 

com a equipe multiprofissional, provendo elementos que 

contribuem para o aumento da qualidade do atendimento de 

saúde (PEREIRA et al., 2015; SILVA et al., 2015). 

Esse método é organizado em cinco etapas inter-

relacionadas, a saber: coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de 

enfermagem (SILVA et al., 2015). 

Dentre as etapas do PE, destaca-se o Diagnóstico de 

Enfermagem (DE), pois por meio dele o enfermeiro decide 

clinicamente a resposta do paciente a determinado estímulo e 

direciona e individualiza a assistência de enfermagem para as 

necessidades de cada pessoa. Isso facilita a escolha de 

intervenções adequadas e a avaliação dos cuidados prestados 

(CONCEIÇÃO et al., 2017; HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  

A necessidade de conceituar termos relacionados ao 

cuidado auxilia no diálogo entre a prática e a teoria, bem como 

direciona o fazer da enfermagem para cada indivíduo e a 

instituição onde ela está inserida. Esse entendimento auxilia na 
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escolha de paradigmas filosóficos e gerenciais para nortear a 

prática e o cuidar no âmbito assistencial (SCHMITZ et al., 2016). 

Em um estudo recente desenvolvido com enfermeiros 

pesquisadores na área de diagnósticos de enfermagem, 

percebeu-se que apenas 40% apresentaram uma boa 

capacidade de inferência diagnóstica. Tal dado é preocupante, 

pois, uma vez realizada uma escolha diagnóstica inadequada, 

com elencamento de um DE pouco acurado, o resultado será 

indesejável para o paciente, caracterizando risco para a sua 

segurança, podendo retardar a solução do problema e até 

acentuar os prejuízos do cliente (FERNANDES et al., 2017; 

HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Partindo dessa problemática, o presente estudo se 

justifica pela possibilidade da geração de conhecimentos que 

possam contribuir para a formação de profissionais no campo 

da assistência de enfermagem, no ato da inferência 

diagnóstica. 

Desse modo, a partir do pressuposto de que os 

enfermeiros almejam compreender mais as ferramentas de 

cuidado, esse estudo tem como objetivo analisar os aspectos 

contextuais que influenciam a inferência diagnóstica de 

enfermagem inadequada no contexto da assistência hospitalar. 

Para tanto, questiona-se: “Quais os elementos contextuais que 

influenciam a escolha diagnóstica inadequada em 

enfermagem?”. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo teórico reflexivo que emergiu a 

partir das discussões e reflexões propostas pela disciplina 

intitulada “Bases filosóficas e teóricas de enfermagem na 
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atenção à saúde”, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Brasil.  

A presente investigação utilizou o método de revisão 

narrativa da literatura, a fim de analisar a produção bibliográfica 

científica sobre os diagnósticos de enfermagem e sua inferência 

na prática hospitalar.  

A consulta online foi realizada nas bases de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature e SciVerse Scopus, partindo dos 

descritores “diagnóstico de enfermagem”, “processo de 

enfermagem” e “hospital”. Utilizou-se o indicador boleano AND 

entre os indicadores. 

A apresentação das explanações e reflexões a serem 

tecidas baseou-se na forma de eixos condutores sobre o tema, 

advindos de interpretações da literatura. Além de impressões 

reflexivas dos autores, a partir da compreensão do tema em 

nível mundial. 

Para a organização e discussão dos resultados, utilizou-

se como apoio a análise de contexto (AC) proposta por Hinds, 

Chaves e Cypress, a qual indica a existência de quatro níveis 

interativos de contexto (imediato, específico, geral e meta-

contexto), responsáveis por perpassar e analisar 

profundamente um fenômeno de enfermagem da realidade. 

Dessa forma, o contexto imediato é caracterizado por 

englobar as características da presente situação, tais como o 

espaço onde o ato ocorre e seus limites; o específico 

corresponde ao passado imediato e os aspectos relevantes da 

presente situação, englobando os aspectos que facilitariam a 

predição dos padrões de comportamento naquela situação; o 

contexto geral definido pelo quadro de referência de vida 
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desenvolvido pelo indivíduo a partir das suas interpretações 

obtidas em detrimento das interações passadas e atuais; e o 

meta-contexto que é uma camada que incorpora passado e 

futuro na formação de um conhecimento socialmente 

construído e que opera continuamente, resultando em uma 

perspectiva social compartilhada (HINDS; CHAVES; 

CYPRESS, 1992). 

A proposta de utilizar a análise de contexto como 

referencial parte do entendimento de que qualquer objeto de 

estudo se insere em uma realidade que interfere intrínseca e 

extrinsecamente no seu potencial de solução. Assim, para atuar 

em uma problemática, faz-se necessário o estudo dos seus 

amplos fatores relacionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os subtemas foram subdivididos em contexto imediato, 

contexto específico, contexto geral e meta-contexto, de acordo 

com o grau de abstração e comunicação direta sobre o que 

significa a inferência diagnóstica inadequada pelo profissional 

enfermeiro, enquanto fenômeno de enfermagem, situado em 

ambiente hospitalar. Os temas originários e identificados para 

cada camada contextual estão listados na Figura 1 a seguir. 

O cuidado qualificado de enfermagem é baseado no 

pensamento crítico e na linguagem padronizada. Esta 

linguagem se constitui de sistemas organizados de títulos, 

definições e descrições dos três elementos da prática de 

enfermagem, ou seja, diagnósticos, resultados e intervenções, 

que constituem o Processo de enfermagem (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 
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Figura 1. Representação das camadas contextuais da 
inferência diagnóstica inadequada em ambiente hospitalar. 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Próprio do autor, 2019. 

Inferência diagnóstica inadequada no âmbito da 

assistência hospitalar 

 

Os diagnósticos de enfermagem são definidos como 

julgamentos clínicos sobre respostas reais ou potenciais de 

indivíduos, famílias, grupos ou comunidades em condições de 

saúde ou processos de vida, sendo compostos pelos seguintes 

elementos: Título; Definição; Característica Definidora (CD); 

Fatores relacionados ou de risco; Populações em risco; e, 

Condições associadas (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

A NANDA Internacional (NANDA-I) é uma linguagem 

internacional de diagnósticos de enfermagem, traduzida em 

diversos idiomas. A cada dois anos, enfermeiros especialistas 

se reúnem em conferência para revisarem os DE à luz de 

estudos científicos. Estes podem ser acrescentados, retirados 

ou modificados (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

O diagnóstico de enfermagem é estabelecido na prática 

clínica decorrente do pensamento crítico e da análise de dados 

provenientes da entrevista, exame físico e leitura de exames. 
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Este processo de raciocínio diagnóstico envolve interação de 

processos interpessoais, técnicos e intelectuais pelo enfermeiro 

(PEREIRA et al., 2015). 

Apesar dos enfermeiros interpretarem constantemente 

os problemas de saúde dos seus pacientes, sabe-se que erros 

durante a escolha do DE ainda são comuns e a sua acurácia 

nem sempre é questionada. Segundo estudo desenvolvido por 

Souza, Vasconcellos e Parra (2015), a caracterização dos 

fatores que influenciam a execução da inferência diagnóstica 

após a coleta do histórico de enfermagem, é de difícil 

compreensão por parte dos profissionais. 

Destarte, dificuldades em realizar e avaliar diariamente 

os diagnósticos de enfermagem, bem como fazê-lo no momento 

da internação, corroboram para a não realização desta fase do 

processo pelo desconhecimento de uma metodologia e de 

referências literárias para elaboração dos diagnósticos de 

enfermagem (SOUZA; VASCONCELLOS; PARRA, 2015). 

No quesito gerencial e administrativo, a inferência 

diagnóstica inadequada pode acarretar prejuízos para as 

Instituições. O não enfoque na causa primária do agravo à 

saúde, aumenta o tempo de permanência hospitalar e, por sua 

vez, os custos da internação (REZENDE et al., 2016). 

A fim de solucionar essa problemática, recentemente, 

tem-se desenvolvido estudos de acurácia dos diagnósticos de 

enfermagem, tendo em vista que o conhecimento dos 

indicadores clínicos que possuem melhor capacidade de 

predição para determinado diagnóstico permite ao enfermeiro 

uma maior precisão na escolha e no direcionamento das 

intervenções a serem implementadas na prática clínica e 

favorece o alcance de metas ou resultados de enfermagem 

(PEREIRA et al., 2015). 
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Nessa perspectiva, entende-se que o cenário imediato 

da inferência diagnóstica de enfermagem inadequada em 

ambiente hospitalar, poderá se manifestar permeada por 

especificidades que afetam diretamente a qualidade de vida do 

cliente e o seu tempo de internação. 

 

Os percalços para a implementação do Processo de 

enfermagem no contexto hospitalar brasileiro 

 

De acordo com a Resolução nº 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), a implantação da 

Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) nos 

serviços de saúde brasileiros é obrigatória.  

Pesquisa desenvolvida por Neco, Costa e Feijão (2015) 

demonstrou crescente interesse dos enfermeiros pela 

implementação do PE, principalmente em campos de atuação 

específicos, como Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

Unidades de reabilitação (UR), Serviços de Urgência e 

Emergências, Unidades de Pediatria, além de Hospitais de 

Doenças Infecciosas. Nessa perspectiva, percebe-se que a 

contextualização do PE está mais presente em ambientes 

hospitalares, principalmente em setores que oferecem uma 

assistência e acompanhamento contínuo do paciente.  

Essa predominância em ambientes críticos hospitalares 

pode ser explicada pelo próprio processo de implementação, 

tendo em vista que no serviço hospitalar tem-se maior apoio 

institucional, visando o suporte das equipes de enfermagem, no 

planejamento, elaboração e implementação de um modelo 

assistencial (NECO; COSTA; FEIJÃO, 2015). 

Apesar da regulamentação vigente do Conselho Federal 

de Enfermagem, a reorganização e sistematização das práticas 
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em saúde tem apresentado diversas dificuldades para a 

implantação, tais como: déficit de conhecimento, diminuição do 

quantitativo de enfermeiros, que acarreta maior demanda de 

serviços e sobrecarga das funções ocasionando uma 

desvalorização da sistematização da assistência por parte da 

equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

(SOUZA; BERALDO; 2015). 

A grande vilã apontada como causa dessa realidade é a 

falta de conhecimento sobre as etapas do Processo de 

enfermagem e como implementá-las, além da dificuldade em 

compreender os conceitos e pressupostos da Teoria de Wanda 

Horta (BENEDET et al., 2018). 

Aliado a falta de conhecimento da equipe, estudos 

demonstram que as dificuldades enfrentadas para 

implementação englobam ainda a precariedade do espaço 

físico, a falta de materiais, de equipamentos e de insumos, 

sobrecarga de trabalho, grande demanda de clientes, o número 

reduzido de profissionais de enfermagem, a falta de 

credibilidade dos técnicos de enfermagem frente ao PE, as 

questões políticas, a pouca vontade dos gestores em implantar 

tal instrumento metodológico, a não aceitação do PE pelos 

profissionais médicos e a falta de motivação profissional 

(BENEDET et al., 2018; CASTRO et al., 2016). 

Ressalta-se ainda o não estímulo à implementação do 

PE ao longo da graduação. Silva, Guaranhi e Peres (2015) 

afirmam que o ensino do método deve se dar por sucessivas 

apresentações, a fim de desenvolver habilidades em sequência, 

o que não é vivenciado na prática universitária.  

O ensino do PE acaba se tornando apenas um 

aglomerado de novos temas, fragmentado em etapas do 

Processo de enfermagem e voltado para doenças específicas, 
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sem significado global para o discente. Frente a essa má 

experiência, o modelo acaba não sendo valorizado pelo aluno 

após o bacharelado (SILVA; GUARANHI; PERES, 2015). 

Oliveira et al. (2015) acrescenta ainda que o sucesso da 

implementação do PE nas Unidades de Saúde depende 

principalmente do interesse da Direção de Enfermagem em 

adotar a sistemática, bem como que a iniciativa seja aceita e 

adotada por todos os profissionais da categoria interessados 

em aprender a planejar os cuidados de enfermagem. 

Destarte, a aplicação inadequada do Processo de 

enfermagem resulta na fragmentação do cuidado, sendo 

priorizado as necessidades biológicas, visando uma assistência 

mais curativa, imediata e menos holística (NECO; COSTA; 

FEIJÃO, 2015). 

Dessa maneira, percebe-se que a interação entre 

enfermeiros e PE passa a depender das oscilações do 

ambiente hospitalar e não apenas do caráter legal e ético do 

cuidar, não podendo ser controlada apenas por alguns 

profissionais. Tais dificuldades de implementação resultam em 

uma assistência de enfermagem pouco adequada, não 

individualizada e não sistematizada. É nesse cenário que 

emerge a segunda camada contextual, o contexto específico. 

 

Valorização do Processo de enfermagem como ferramenta 

assistencial e gerencial 

 

O enfermeiro em âmbito hospitalar desenvolve inúmeras 

tarefas com alto grau de exigências e responsabilidades. Estas, 

dependendo da forma como estão sistematizadas e do seu 

conhecimento acerca das ferramentas gerenciais capaz de 
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auxiliá-lo, podem prejudicar a qualidade da assistência prestada 

(SOARES et al., 2015). 

O PE proporciona visibilidade à contribuição da 

Enfermagem na esfera da atenção à saúde, em qualquer 

ambiente onde a prática profissional ocorra, seja em instituições 

prestadoras de serviços de internação hospitalar ou em 

serviços ambulatoriais, escolas, domicílios, entre outros (SILVA 

et al., 2016). 

No tocante ao Processo de Enfermagem enquanto 

ferramenta assistencial e gerencial, observa-se uma 

valorização por parte dos enfermeiros quanto à necessidade de 

sistematizar o cuidado, a fim de proporcionar uma atenção à 

saúde integral, individualizada, organizada e segura, visando a 

segurança do paciente e a qualidade do cuidar (PEREIRA et al., 

2017). 

Tal ferramenta é considerada ainda como uma forma de 

respaldo para o enfermeiro frente às intervenções realizadas. 

Nesse contexto, é importante salientar que falhas com o registro 

do processo de cuidado em enfermagem podem resultar, por 

um lado, em ausência de visibilidade e de reconhecimento 

profissional e, por outro lado, em obstáculo para a avaliação de 

sua prática, podendo, este último, dificultar o avanço da ciência 

de Enfermagem (GARCIA, 2016). 

Assim, o PE permite que o enfermeiro esteja mais 

próximo ao paciente e, também, por propiciar mais informações, 

na medida em que ele elabora e desenvolve o histórico do 

paciente (DOTTO et al., 2017).  

Destarte, a implementação do Processo de Enfermagem 

permite uma comunicação efetiva entre a equipe de 

enfermagem, por meio de linguagens padronizadas, que visam 

promover melhorias na qualidade da assistência prestada, 



ASPECTOS CONTEXTUAIS DA INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA INADEQUADA EM 

ENFERMAGEM 

321 
 

facilitar a documentação e avaliar a eficácia dos cuidados 

prestados aos clientes (OLIVEIRA; CARVALHO; ROSSI, 2015). 

Soares et al. (2015) afirma que em cenários onde o PE 

não apresenta sua implementação concretizada, os 

profissionais tendem a valorizar as prioridades do seu processo 

de trabalho no quesito assistencial das queixas do paciente em 

detrimento de ferramentas de gestão, não sendo prestado um 

cuidado holístico e humanizado. 

Pesquisa recente desenvolvida por Cuvello et al. (2016) 

evidenciou que todos os enfermeiros entrevistados 

demonstraram conhecer o PE e 78% relataram que há melhoria 

da assistência quando ele é aplicada. Tal resultado é benéfico, 

pois mostra uma perspectiva futura otimista da implementação 

da ferramenta, tendo em vista a sua valorização por parte dos 

enfermeiros.  

Destarte, o PE apresenta-se como um método que 

oferece benefícios à profissão, pois ela oferece meios para 

assegurar a autonomia do enfermeiro, na medida em que ele 

estabelece diagnósticos de Enfermagem e prescreve ações 

para cada diagnóstico. Também possibilita o registro da prática, 

documentando toda a assistência e garantindo, assim, maior 

segurança e credibilidade, assegurando maior valorização do 

fazer em Enfermagem, pois é uma maneira de demonstrar tudo 

o que a profissão faz (DOTTO et al., 2017).  

Por fim, Oliveira et al. (2015) afirma que o PE representa 

a construção dinâmica de um novo espaço profissional voltado 

para um sistema de valor social e cultural que pressupõe a 

superação do conformismo, da fragmentação e da 

burocratização, a fim de estimular a liberação da criatividade e 

da subjetividade, tendo em vista a percepção da realidade, com 

consequente mudança no perfil profissional do enfermeiro. 
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Nessa realidade, entende-se que existem fatores 

subjetivos acerca da concreta implementação do Processo de 

enfermagem, os quais são provenientes das interpretações 

geradas por meio de interações passadas e atuais. Portanto, 

essa situação relaciona-se com o contexto geral do fenômeno 

estudado. 

 

Enfermagem e a influência do modelo biomédico no 

ambiente hospitalar 

 

As sociedades contemporâneas são baseadas em uma 

estrutura de divisão e especialização do trabalho. Cada 

indivíduo desempenha uma função para atender às 

necessidades de uma comunidade. No entanto, essa estrutura, 

muitas vezes, na prática, pode ser ineficiente, já que interesses 

pessoais podem influenciar no funcionamento dessa 

organização, afetando não só toda a estrutura funcional, mas 

também a inter-relação de profissionais (SUMIDA, 2015).  

A divisão do trabalho também permite levantar a questão 

da especialização das profissões. Cada vez mais, as pessoas 

estão se formando em trabalhos específicos (SUMIDA, 2015).  

Nessa perspectiva, o modelo biomédico é o berço de 

profissionais educados sob a lógica biologicista, os quais 

tendem a analisar as doenças sob uma óptica essencialmente 

mecanicista e, geralmente, não consideram aspectos 

ambientais e emocionais em seus diagnósticos. Tal forma de 

cuidar valoriza a hiperespecialização, onde perde-se a ideia do 

todo, reduzindo o corpo a um objeto de várias ciências, o qual 

precisa ser consertado (SILVA et al., 2015). 

Nota-se que os conflitos, ainda existentes entre 

profissionais da saúde hoje, se originaram de uma questão 
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cultural histórica de manter, a todo custo, a prática profissional 

médica como hegemônica em relação a outras profissões. 

Essas, por sua vez, são sempre vistas como aquelas que 

auxiliam os médicos em suas funcionalidades (SUMIDA, 2015).  

Estudo realizado por Moraes, Santos e Firmo (2016), 

demonstra uma crescente dependência e submissão ao 

conhecimento técnico-científico do médico, principalmente em 

pacientes idosos, bem como a perda da autonomia dos 

indivíduos no cuidado à própria saúde. Nessa perspectiva, até 

mesmo a subjetividade e a experiência corporal ficam 

submissas ao veredicto dos exames complementares e da 

avaliação profissional. 

Essa hegemonia na valorização do modelo biomédico 

pode dificultar a relação entre o diagnóstico de enfermagem e 

o tecnicismo durante a assistência, ocorrendo discrepância 

entre o que se aprende na teoria do Processo de enfermagem 

e sua aplicabilidade na prática. Nesse cenário, a construção do 

entendimento e a correlação entre o diagnóstico de 

enfermagem e a assistência de enfermagem apresentam um 

desafio para o enfermeiro que ainda não sabe basear sua 

prática em modelos interdisciplinares do cuidado (VIEIRA; 

SAITO; SANTOS, 2018). 

No contexto da Enfermagem, percebe-se uma luta 

crescente contra essa forma de cuidar. A humanização da 

assistência tem sido um tema preconizado por várias 

instituições preocupadas em oferecer um cuidado holístico ao 

cliente, centrado nas suas necessidades biopsicossociais 

(COSCRATO; BUENO, 2015). Entretanto, a vivência da prática 

assistencial não contribui, na maioria dos casos, para esse 

desejo da categoria profissional dos enfermeiros. 
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No ambiente hospitalar, percebe-se que a existência de 

uma gestão centralizadora, verticalizada e hierarquizada, aliada 

a sobrecarga de atividades, falta de diálogo profissional, pouco 

contato com a hierarquia superior, desvalorização do 

profissional e mudanças estruturais do ambiente de trabalho 

contribuem para a fragmentação do cuidado (MICHELAN; 

SPIRI, 2018). 

Tal resultado é importante quando percebemos que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem preza por um 

atendimento holístico e cíclico. Uma vez que é observado um 

sistema saúde/doença unidirecional, hiperespecializado, 

focado na doença e biologicista, há dificuldade em coletar os 

dados em sua plenitude para escolha dos diagnósticos de 

enfermagem por ordem de prioridade, o que facilita uma 

inferência inadequada. 

Assim, acredita-se contemplar o meta-contexto do 

fenômeno estudado, o qual acaba refletindo nos outros níveis 

de relações contextuais durante a assistência de enfermagem 

em ambiente hospitalar. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esse estudo possibilitou melhor compreensão sobre os 

aspectos contextuais da inferência diagnóstica de enfermagem 

inadequada em âmbito hospitalar, a partir da análise reflexiva 

dos principais aspectos que estão envolvidos entre si e que 

influenciam o fenômeno. 

Foi constatado direta relação da escolha diagnóstica com 

os percalços para implementação do Processo de enfermagem, 

valorização de ferramentas assistenciais e gerenciais e o 

modelo biomédico. Outro ponto importante encontrado foi a 
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estreita relação entre tais contextos com a segurança do 

paciente, sendo evidente o aumento da exposição a agravos 

quando a inferência diagnóstica é inadequada no contexto 

hospitalar. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar ainda a importância de 

mais publicações voltadas para a análise contextual da 

inferência diagnóstica em enfermagem, por se tratar de um 

tema relevante e privativo do enfermeiro, ainda pouco discutido 

na literatura científica. A limitação do presente estudo consiste 

no método de revisão da literatura escolhido, o qual não permite 

exploração aprofundada do tema na comunidade científica. 
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RESUMO: A violência no trabalho em saúde compreende 
diversas apresentações, dentre estas destaca-se o assédio 
moral, evidenciado como recorrente no trabalho em 
enfermagem, com ênfase no profissional enfermeiro. Diante 
disso, torna-se relevante se aprofundar nas características 
deste tipo de violência. Assim, o estudo objetiva-se em 
caracterizar as situações de assédio moral em enfermeiros de 
uma unidade hospitalar. Trata-se de um estudo descritivo, 
quantitativo, de corte transversal, realizado em uma unidade 
hospitalar cearense, com 43 enfermeiros, no ano de 2019. Os 
dados foram coletados através de um questionário baseado no 
Questionário de pesquisa Violência no Local de Trabalho no 
Setor da Saúde. Os dados foram tabulados no Statistical 
Package for Social Science for Windows (SPSS), 23ª edição. 
27.9% relataram que sofreram assédio moral no serviço, os 
principais agressores foram os parentes do paciente, os 
colegas de trabalho e os próprios pacientes. 37,2% 
consideraram um incidente típico,  34,9% relataram que poderia 
ter sido evitado, 39,5% dos participantes disseram que não foi 
tomado providências. Evidenciou-se ainda que a maior parte 
dos que sofreram assédio moral não tiveram nenhuma ajuda, 
explicitando a insatisfação destes (18,7%). Observou-se ainda 
a pouca importância dada pelas vítimas, ao assédio moral. 
Identificou-se assim a necessidade de maior conhecimento em 
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relação a esta violência pelos participantes, com vistas a 
permitir a identificação e traçar meios de enfrentamento e 
redução.  
Palavras-chave: Assédio Moral. Enfermagem. Violência 
Psicológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência no trabalho apresenta-se de diferentes 

modos, das formas mais tênues, através de comportamentos 

sutis, que de maneira equivocada vão se mostrando perversos 

e maliciosos. Refletindo o que se ver socialmente, a 

competitividade, individualidade e desrespeito pelo outro, onde 

se ampliam as proporções sobre os atos violentos e assédio 

moral no trabalho (BARRETO; HELOANI, 2015). 

Como violência no trabalho, o assédio moral é 

caracterizado como ações ou condutas abusivas manifestadas 

a partir de expressões verbais, físicas, escritas ou sinais que 

propiciem ou acarretem consequências negativas à 

individualidade, à dignidade ou à inteireza física ou psicológica 

do indivíduo, degradando seu ofício ou âmbito laboral 

(HIRIGOYEN, 2015). 

Destacam-se entre os trabalhadores que sofrem assédio 

moral, os enfermeiros, caracterizando-os como referência 

dentro da equipe em saúde. As agressões perpassam as 

relações atingindo diversos aspectos dos serviços realizados, 

como exemplo principal ressalta-se as divergências entre 

prescrições realizadas e sua efetivação. A incidência dessas 

ações direcionadas ao enfermeiro acarretam uma variabilidade 

de danos, essencialmente psíquicos e patológicos (LIMOEIRO 

et al., 2018). 
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Diante da prestação de cuidados como cerne da 

enfermagem, há diversas variantes que influenciam do modelo 

de cuidado, como a deficiência no gerenciamento de conflitos 

dentro da unidade, podendo propiciar ambientes favoráveis 

para a violência, ocasionando consequências para a saúde e 

qualidade de vida do trabalhador de saúde (PEDRO et al., 

2017). 

As condições de trabalho nos quais os profissionais se 

encontram influenciam na qualidade dos serviços e na 

segurança do paciente. A interação entre profissionais e 

pacientes torna-se necessária sendo esta influenciadora das 

relações e dos reflexos dos indicadores da assistência de 

qualidade (OLIVEIRA et al., 2016). 

Visto isso, demonstra-se a relevância em se conhecer e 

identificar as situações relativas ao assédio moral no trabalho 

em saúde, com enfoque no profissional enfermeiro, visto que 

este encontra-se mais próximo a assistência direta ao cliente, 

propenso aos diversos conflitos entre equipe e entre 

profissional-paciente. A fim de, buscar intervenções viáveis 

para a sua redução e a melhora do cuidado em enfermagem, 

contribuindo deste modo para o aprimoramento dos sistemas 

de saúde e o aprofundamento das questões relacionadas a 

saúde do trabalhador, ainda pouco enfatizada. 

As características da saúde física e mental do 

profissional de enfermagem são demasiadamente relevantes 

para a boa sincronia do trabalho em saúde, podendo trazer 

consequências para o cuidado em enfermagem. Com isso, 

cabe-se questionar: Quais os potenciais riscos esta prática 

pode trazer para a saúde do profissional de enfermagem e o 

trabalho em saúde? De que modo caracterizam-se nos serviços 

de saúde?  
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Com base nesse questionamento, visto que o assédio 

moral acarreta sérios danos aos profissionais e influi 

negativamente na qualidade assistencial, torna-se necessário 

reconhecer o comportamento dos profissionais de enfermagem 

e de que modo essas ações influenciam no cuidado de 

enfermagem, e ainda em que situações propiciam a ocorrência 

destas ações. A pesquisa objetiva-se assim, em caracterizar as 

situações de assédio moral em enfermeiros de uma unidade 

hospitalar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo caracteriza-se como descritivo, quantitativo, de 

corte transversal. Trata-se de um recorte monográfico. A 

pesquisa foi realizada em uma unidade hospitalar de uma 

cidade da região centro-sul cearense, no ano de 2019. O 

público que compôs a pesquisa foi 43 enfermeiros (as), que 

atuavam na instituição hospitalar participante. 

Os critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa foram: 

está na instituição há mais de seis meses, sendo profissionais 

temporários ou concursados na unidade. Foram excluídos da 

pesquisa profissionais que durante a coleta encontraram-se 

afastados da unidade hospitalar. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário 

baseado no Questionário de pesquisa Violência no Local de 

Trabalho no Setor da Saúde, proposto pela Organização 

Mundial de Saúde, a Organização internacional do Trabalho e 

de Serviços Públicos e Conselho Internacional de Enfermagem 

(DI MARTINO, 2003), traduzido em português por Palácios 

(2002). Esse questionário foi adaptado visando a identificação 

da ocorrência do assédio moral. 
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Os dados foram tabulados no Statistical Package for 

Social Science for Windows (SPSS), 23ª edição. Depois de 

inseridos no sistema, foram analisados através da estatística 

descritiva, interpretados e debatidos com a literatura 

relacionada.   

A pesquisa foi submetida à apreciação ética do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri, 

através de inserção na Plataforma Brasil, aprovado com o 

CAAE 07563219.5.0000.5055. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização Sociodemográfica 

Identificou-se um número predominante de profissionais 

adultos jovens, como observado na tabela 1,  perfazendo uma 

parcela de 60% dos participantes da pesquisa. Este índice 

relaciona-se também quanto ao número de anos trabalhados e 

experiência profissional na instituição, influenciando no maior 

ou menor contato com atos de violência psicológica. 

 

Tabela 1 - Faixa Etária 

Faixa Etária N° Absoluto N° Relativo (%) 

20-24 anos 1 2,33 
25-29 anos 11 25,58 
30-34 anos 15 34,88 
35-39 anos 7 16,28 
40-44 anos 2 4,65 
45-49 anos 4 9,30 
50-54 anos 1 2,33 
55-59 anos 1 2,33 
60 anos 1 2,33 

Total 43 100 
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  Fonte: Dados fornecidos pelo autor. 

 

A população feminina foi predominante no local de 

estudo, como observado no gráfico 1, o reduzido número de 

homens também é fator contribuinte para o desenvolvimento da 

violência dentro do grupo masculino, por ser ambiente 

relacionado ao público feminino, culturalmente (SILVA; 

AQUINO; PINTO, 2014). 

 

Gráfico 1 - Sexo 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo autor. 

 

Esta população veio se tornando estigmatizada e 

desvalorizada, onde o cuidar, como principal função de 

trabalho, estabelece ligação com público feminino. A 

violência observada no trabalho a este público, relaciona-

se ainda as relações hierárquicas e de dominação 

existentes entre homens e mulheres (LIMA; SOUSA, 2015). 

 

86%

14%

SEXO

FEMININO MASCULINO
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Gráfico 2 - Situação Conjugal 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo autor. 

 

Os dados encontrados no gráfico 2 assemelham-se ao 

estudo de Souza e colaboradores (2014), sendo que dos 

profissionais enfermeiros estudados 46,2% eram casados e 

46,2% eram solteiros e 7,7% separados (SOUZA; COSTA; 

GURGEL, 2014). 

 

Tabela 2 - Grupo Racial 

GRUPO RACIAL N° Absoluto N° Relativo (%) 

Minoritário 10 23,26 

Majoritário 30 69,77 

Não especificado 3 6,98 

Total 43 100 

30%

35%

19%

16%

CASADO

SOLTEIRO

SEPARADO

VIVENDO COM O COMPANHEIRO(A)
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 Fonte: Dados fornecidos pelo autor. 

 

A tabela 2 diz respeito às perguntas que relacionaram-se 

ao grupo racial minoritário e majoritário no país, na comunidade 

e no local de trabalho. A raça é um fator que é designado por 

cada indivíduo e o modo no qual ele se ver, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística o grupo racial majoritário 

no Brasil autodeclarado branco é de 45,22%, e 45,06% pardos 

(IBGE, 2015). Observou-se desse modo a prevalência do grupo 

majoritário racial no local de trabalho, onde 69,7% se 

consideraram deste. 

É notório que a violência psicológica pode ser 

estimulada por diversas variáveis, desde as pessoais até 

as relativas ao próprio local de trabalho, evidenciando a 

necessidade de desenvolver meios para o aprimoramento 

e organização de tais características, que possam a vir 

influenciar negativamente o processo laboral e sua 

efetividade. 

 

Assédio Moral 

O assédio moral teve números reduzidos de incidência, 

como constatado no gráfico 3. Este fato pode-se relacionar ao 

desconhecimento em relação a prática de assédio moral e o 

modo de como são manifestadas, tornando-as comuns no 

serviço de saúde. Em relação a frequência com que o assédio 

moral aconteceu, 30,2%  responderam que as “as vezes”, no 

período dos últimos 12 meses. 

Aliada a pouca notificação dos casos de violência no 

trabalho, a desvalorização do profissional e uma sociedade 

que não busca e nem incentiva a repressão destes atos, 

desmotiva a busca por incriminação e a tomada de 
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providências. Caracterizando-a deste modo, como 

processo natural (SILVA; AQUINO; PINTO, 2014). 

A competitividade observada no mercado atual e a 

busca por estabilidade financeira, demonstrada através de 

relações solúveis e ditadas pelas empresas, pontuam-se 

como fatores estimulantes para o assédio moral. O índice 

elevado de desemprego e o trabalho terceirizado, cultivam 

um sentimento de instabilidade no profissional, 

aumentando suas tensões (HASHIZUME, 2014). 

A conjuntura enrijecida do ambiente hospitalar, onde 

predominam-se relações verticalizadas e um seguimento 

hierárquico, assim como a falta e desorganização de 

recursos, a sobrecarga de trabalho e as numerosas 

imposições, tendem a favorecer o assédio moral no serviço 

em enfermagem (HAGOPIAN; FREITAS; BAPTISTA, 2017). 

 

Gráfico 3 - Assédio Moral em enfermeiros  

  
Fonte: Dados fornecidos pelo autor. 

 

Em relação aos principais agressores no assédio moral, 

destacou-se os parentes do paciente (10) e os próprios 
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N° Absoluto N° Relativo (%)

NÃO 31 72,1

SIM 12 27,9
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pacientes (5), emergiu-se um número elevado de agressores 

caracterizados como os colegas de trabalho (7) da vítima.  

Este terceiro grupo foi predominante no estudo de 

Pai e colaboradores (2018) onde denominaram os 

principais agressores sendo os pacientes e colegas de 

trabalho, já os acompanhantes, diferente do que se 

encontrou na agressão verbal, esteve presente em apenas 

15,5% dos agressores. No assédio moral, as chefias foram 

os principais perpetradores da violência. 

O assédio pode apresentar-se de modo horizontal, 

quando estes são perpetrados por pessoas do mesmo 

nível, vertical ascendente, quando os empregados agridem 

o chefe, e o vertical descendente quando ocorre o 

contrário, e ainda o misto que abrange os agressores 

vertical e horizontal, e a vítima (HIRIGOYEN, 2014). 

As manifestações do assédio moral expõem-se de 

modo não verbal pelos perpetradores, em atitude como 

suspiros, sorrisos, trocadilhos, jogos de palavras de cunho 

sexista, indiferença, erguer de ombros, olhares de 

desprezo, silêncio forçado e cantarolar (BARRETO; 

HELOANI, 2015). 

Esse tipo de violência relaciona-se ao ambiente de 

trabalho, principalmente no que diz respeito as ações dos 

profissionais e as atitudes tomadas por estes nas 

situações de enfermagem, depreende-se ainda que estes 

agressores fazem parte de outras categorias, que 

participam desde a equipe de saúde até os setores de 

administração. 

De maneira geral, nem sempre o assédio moral 

apresenta-se visivelmente, sendo observado 

subjetivamente através das relações no ambiente de 

trabalho, apresentando características adversas com o que 
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é esperado, demarcadas por violência psicológica e 

encalços entre o agressor e vítima (SILVA; AQUINO; PINTO, 

2017). 

Nos fatores determinantes para os pacientes 

agressores, relacionou-se a situações comportamentais de 

saúde mental, envolvendo dor, uso excessivo de 

substâncias e o descontentamento com o serviço (PARK; 

CHO; HONG, 2015). O contato direto com pacientes e 

acompanhantes são geradores de tensão, aos quais esses 

sujeitos são favoráveis ao assédio moral (HIRIGOYEN, 

2014). 

 

Tabela 3 - Características do Incidente 

 N° Absoluto N° Relativo (%) 

Considera este um 

incidente típico? 

  

Sim 16 37,2 

Não 3 7 

Sem resposta 24 55,8 

Total         43      100 

O incidente poderia ter 

sido evitado? 

  

Sim 15 34,9 

Não 4 9,3 

Sem Resposta 24 55,8 

Total 43                  100 
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Foi tomada alguma 

providência? 

  

Sim 2 4,7 

Não 17 39,5 

Sem resposta* 24 55,8 

Total  43 100 

* a pergunta foi respondida de acordo com o tipo de violência 
psicológica sofrida. 
Fonte: Dados fornecidos pelo autor. 
 

Atentando-se a tabela 3, é notório como este tipo de 

violência psicológica é banalizada e considerada normal, 

realizada de forma sutil, vem a confundir a vítima, como uma 

situação tomada como trivial ao ambiente de trabalho, o que 

dificulta o desenvolvimento de estratégias para sua redução 

(HAGOPIAN; FREITAS; BAPTISTA, 2017). 

A enfermagem, como classe mais atingida pela violência 

no trabalho, deve atentar-se para as agressões sofridas assim 

como para a prontidão em realizar denúncias, visto que estas 

agressões trazem resultados negativos para a saúde física e 

mental, atingindo sua qualidade de vida (SILVEIRA et al., 2016). 

As reações diante do assédio moral mostraram-se 

pacíficas, onde a principal reação foi pedir a pessoa para parar. 

Entretanto, destes profissionais, seis dos que sofreram a 

agressão relatou para o chefe sobre o ocorrido, destacando-se 

como a segunda reação mais realizada. Apesar do 

conhecimento sobre os ocorridos, nota-se a falta da 

estruturação de medidas de intervenção e identificação para a 

redução e o tratamento dos casos. 
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No que diz respeito as reações diante do assédio 

moral, pesquisa realizada por Cahú e colaboradores (2014), 

38,4% dos agredidos relataram ao chefe, 27,2% não o 

relataram. Em suas motivações, destacou-se 53,4% 

acreditando que não seriam tomadas providências, 

resultado este que assimilou-se ao encontrado na presente 

pesquisa.  

O silenciamento ao não relatar resulta em um maior 

sofrimento psíquico nesses profissionais. Essas situações 

foram avaliadas pelos entrevistados da pesquisa aqui citada, 

como meio de defender-se e enfrentar o assédio moral 

(HAGOPIAN; FREITAS; BAPTISTA, 2017). 

No que se refere aos incômodos trazidos pelo assédio 

moral: Memórias, pensamentos ou imagens da agressão 

repetidas e perturbadoras foram marcadas por incomodar “um 

pouco” (8); Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou evitar 

sentimentos relacionados à mesma predominou-se a assertiva 

“nunca” (8); Permanecer de sobreaviso ou constantemente 

tenso evidenciou-se a resposta “nunca”(5) e o Sentimento de 

que as atividades passaram a ser mais penosas “nunca” (10) 

ocorreram. 

Dentre as recomendações indicadas em relação ao 

enfrentamento do assédio moral destacam-se a não 

internalização do assédio pela vítima, enfatizar que o 

assédio é praticado visando não as fragilidades do 

agredido, mas sim para desestabilizar suas qualidades. Ao 

buscar meios legais para resolução do problema, é 

indicado que a vítima reúna todas as provas possíveis 

(SOUZA; DUCATTI, 2017). 

Nas providências assinaladas, dentre as duas respostas 

obtidas, foram do administrador e/ou supervisor da instituição e 

a opção outra, onde esta foi tomada pela própria equipe. E 
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ainda no que tange a consequência para o agressor, um único 

participante destacou a advertência verbal. Observou-se a 

carência nas medidas implementadas, em relação as vítimas e 

aos agressores, evidenciando uma única atitude tomada.  

Dentre a ajuda ofertada pelo empregador e/ou supervisor 

evidenciou-se que a maior parte dos enfermeiros (10) 

afirmaram que não foi oferecida nenhuma ajuda, ainda assim 

outros (9) participantes tiveram a possibilidade de falar sobre o 

ocorrido e oito tiveram acesso ao aconselhamento. 

Demonstrou-se aqui também, a insatisfação quanto ao 

tratamento que foi dado ao incidente, ficando estes “muito 

insatisfeitos” (18,7%). 

Os trabalhadores vítimas da violência no serviço de 

saúde, esperam receber apoio social e também o ofertado pela 

instituição, que inclui a resposta a seus sentimentos e a seus 

direitos por meio dos procedimentos jurídicos, este diferente do 

que se observou, é implantado em outros países (HOGARTH; 

BEATTIE,2016; ZHAO et al., 2016). 

O agressor opta por tornar suas humilhações 

proferidas a vítimas invisíveis, deste modo a vítima deve 

buscar expor diante de testemunhas o que esta quer que 

fique inoculado. Deste modo, buscar relatar para colegas, 

não conversar com o agressor sem a presença de 

testemunhas e relatar em voz alta para que os demais 

tomem conhecimento, vai diminui-lo enquanto assediador 

(SOUZA; DUCATTI, 2017). 

Dentre aqueles que optaram por não relatar sobre o 

assédio moral com outras pessoas, predominaram as respostas 

(6) nas quais afirmaram que consideraram que não seriam 

tomadas providências em relação ao assédio. Destacou-se 

ainda as respostas pertinentes a opção “não foi importante”, 

avaliando este tipo de violência como trivial e sem importância. 
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Esses pensamentos podem impor-se devido a banalidade com 

que é enfrentado os problemas nas relações de trabalho, 

avaliada pelos profissionais como comum ao ambiente de 

trabalho, sem consequências visíveis. 

Dá atenção aos sentimentos tristes manifestados, os 

meios de defesa e negação do assédio moral são de 

fundamental importância, visto que a partir disso pode 

diferenciar a dualidade dessas manifestações que muitas vezes 

são observadas como “fingimento”, naturalizados e irracionais, 

caracterizando-os como advindos do próprio nascimento 

(BARRETO; HELOANI, 2015). 

Pesquisas evidenciam a pouca credibilidade dada a 

profissão posterior ao relato da agressão, ademais o medo 

encontrou-se ainda como dificuldades para denunciar as 

práticas. Assim a proteção ao emprego e o receio de ser 

dispensado configura-se como meios indevidos para a busca 

de medidas resolutivas para o assédio moral (HAGOPIAN; 

FREITAS; BAPTISTA, 2017). 

Dessa forma, é possível perceber que não existe uma 

normativa, ou até mesmo um protocolo que possa ser utilizado 

para apuração da violência ocorrida, o que dificulta ainda mais, 

tanto o fortalecimento e coragem para enfrentar as situações 

por parte dos profissionais, como também fortalecer a eficiência 

do serviço prestado a vítima. 

 

CONCLUSÕES 

 

Apesar da obtenção de números reduzidos de assédio 

moral nos enfermeiros, isso pode ser resultado da 

desinformação dos participantes em relação a este tipo de 

violência psicológica no trabalho. Evidencia-se a necessidade 
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de aprimoramento em relação as condições negativas 

observadas no ambiente laboral. 

 A banalidade com que é observado o trabalho em 

enfermagem é um fator preocupante para a saúde destes 

profissionais. Conscientizar e explicitar a relevância deste tipo 

de violência é primordial, visto os inúmeros danos causados, no 

profissional e no processo de trabalho, afetando todos os 

participes da prestação e recebimento de cuidados.  

Estratégias que visem a educação destes profissionais 

ainda dentro da universidade, e nos ambientes de trabalho, 

possibilitam a minimização destes fatos e a busca por 

aconselhamento e ajuda. A educação deve-se voltar ainda para 

os principais agressores, bem como a melhora dos ambientes 

de trabalho, reduzindo os fatores de risco para a ocorrência do 

assédio moral. 

A pouca importância dada as necessidades de trabalho 

destes profissionais potencializam a recorrência destes atos, e 

ainda a hierarquização no ambiente hospitalar, desvalorizando 

a gestão em saúde pautada na horizontalidade. Instituições 

capacitadas e comprometidas com a saúde de seus 

profissionais e clientes podem facilitar o processo de trabalho, 

através da valorização e assistência eficaz a estas situações. 

Sugere-se assim a elaboração de estudos voltados para 

estratégias de enfrentamento do assédio moral, bem como a 

construção de instrumentos para sua identificação em hospitais 

e trabalhadores. Com o intuito de intervir e reduzir os índices de 

patologias relacionadas ao trabalho, minimizando seus reflexos 

bio-psico-sociais na saúde do enfermeiro.  
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RESUMO: Objetivou-se descrever as intervenções de 
enfermagem prestadas aos familiares de recém-nascidos 
internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se 
de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura. A busca 
bibliográfica foi desenvolvida pelas bases de dados Literatura 
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde e a 
Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando “and” entre os 
descritores, como operador booleano. Os critérios de inclusão 
foram: estudos publicados em português, disponíveis na íntegra 
de forma gratuita, textos completos. Como critérios de exclusão: 
ausência de relação sobre a temática sugerida, artigos fora do 
recorte temporal e temática proposta. Quanto aos resultados, 
selecionou-se 10 que atendiam aos critérios de elegibilidade e 
compondo o presente estudo. Evidencia-se na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal um ambiente complexo de 
sentimentos estressantes em que os recém-nascidos 
permanecem devido suas fragilidades. Necessitando da 
orientação e sensibilidade voltadas a inclusão destes indivíduos 
em busca do envolvimento dos pais na assistência abrangendo 
uma equipe multiprofissional. Por fim, nota-se a fragilidade dos 
profissionais de enfermagem onde são apresentadas 
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dificuldades em comunicar-se com familiares da criança 
hospitalizada em situações de saúde grave. 
Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem. Familiares. 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um 

serviço responsável pela internação e cuidado ao Recém-

nascido (RN) grave, sendo fornecido cuidado integral através 

de estruturas assistências e técnicas adequadas, englobando 

uma linha de cuidados específicos de acordo com sua 

necessidade (ARAÚJO, 2015). 

O recém-nascido que se encontra na UTIN está propício 

a constantes situações de emergência havendo a necessidade 

de procedimentos invasivos e riscos de complicações do seu 

estado.  Desta forma, alguns diagnósticos do seu quadro clínico 

fazem parte do processo do cuidado, com a possibilidade de 

serem traduzidos pelos familiares de forma negativa, por 

estarem sujeitos a riscos de complicações, risco de morte, 

prognósticos, ocasionando mudanças em seu quadro geral. 

Contudo, informações do estado de saúde do neonato 

fornecidas aos familiares podem atingir diretamente ao bem-

estar social e psicológico destes (CABEÇA; SOUZA, 2017).  

A experiência da hospitalização na chegada de um filho 

pode estar acompanhada de sentimentos de medos, 

ansiedade, incapacidade, além da não aceitação da interrupção 

do vínculo afetivo. Em virtude disto, entende-se a necessidade 

das ações de implementações de estratégias, através do 

acolhimento, auxiliando em situações que venham acontecer ao 

decorrer deste processo (CABEÇA; SOUZA, 2017).  
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De acordo com a Política Nacional de Humanização 

(PNH), acolhimento é o reconhecimento das necessidades 

humanas, tendo como objetivo a construção de relações 

envolvendo a confiança, respeito, vínculo e uma escuta 

sensível e qualificada, superando assim práticas habituais e os 

reconhecendo processo de saúde (BRASIL, 2013).  

Entende-se que o acolhimento busca a aproximação, 

aceitação e o ouvir. Atingindo uma boa relação, através do 

respeito à autonomia dos usuários, cooperando nos cuidados 

que reproduzem diretamente nos valores morais, valorização 

da vida, considerando as condições de comunicação e cuidado 

ao recém-nascido de risco (FREITAS et al., 2019). 

Conforme esta realidade é necessário o empenho da 

equipe de enfermagem para promover melhorias na saúde do 

RN, através de estratégias, considerando as dificuldades 

vivenciadas por estes familiares, abrangendo o suporte e 

continuidade do cuidado da família e saúde deste neonato 

(RODRIGUES et al., 2019).   

É notória a importância de enfermagem na prestação de 

serviços na UTIN construindo o diálogo de forma clara e 

objetiva, além de aspectos que englobam o cuidado. Desta 

forma, deve-se destacar a capacidade da enfermagem 

incluindo a humanização e segurança do RN e familiares no 

processo de cuidar (BRASIL, 2013).  

A humanização busca proporcionar mudanças nos 

modos de cuidado e comunicação entre a equipe de saúde e 

usuários. Em busca de promoção e ações em benefício do 

vínculo afetivo e familiar, englobando diversos aspectos, desde 

a internação, como a permanência, conforto, comunicação e 

apoio da equipe de saúde. Torna-se necessário um plano de 

cuidados, que atenda suas necessidades de forma clara e 
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humanizada através da assistência de Enfermagem (BRASIL, 

2013).  

A assistência de enfermagem aos familiares e recém-

nascidos graves com risco de morte dispõe a cuidados que 

requer conhecimento de base cientifica e capacidade de 

decisões imediatas. No entanto nota-se lacunas na rotina 

hospitalar, tornando-se cada vez mais ausente a continuidade 

do cuidado a estes pacientes, tendo como foco principal as 

demandas gerenciais (FIALHO et al., 2015).  

O interesse pelo tema surgiu após leituras de artigos e 

relatos de vivências de usuários que por algum momento 

passou por determinadas situações, onde foram detectadas 

lacunas no papel do enfermeiro na assistência desenvolvida à 

família em UTIN. Tendo como foco principal o cuidado ao RN, 

destinando-se a assistência apenas ao cuidado individual do 

mesmo, tonando-se as necessidades familiares desconhecidas 

e com pouca ênfase na prestação qualificada. 

Portanto, este trabalho se propõe a responder à questão: 

Quais as intervenções de enfermagem no cuidado aos 

familiares de RN internados em UTIN? Objetivou-se descrever 

as intervenções de enfermagem prestadas aos familiares de 

recém-nascidos internados em UTIN.  

Acredita-se que o conhecimento adquirido servirá para 

prática profissional, em busca de atendimento qualificado 

envolvendo pacientes e familiares da UTIN. Cooperando para a 

compreensão e conhecimentos das necessidades, modificando 

paradigmas no enfoque assistencial tendo como base o cuidado 

integral e trazendo a família como parte do cuidado. Desta 

forma, destaca-se a importância do atendimento às 

necessidades da família na dinâmica do trabalho em 

instituições prestadoras deste serviço. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura. Sendo um método de pesquisa utilizado na prática 

baseado em evidências, responsável pela tomada de decisões, 

possibilitando melhorias da assistência e síntese de 

conhecimento de determinados assuntos. Com o objetivo de 

apontar lacunas através da junção de múltiplos estudos 

publicados a respeito de uma área particular (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

 Adotou-se a seguinte roteirização para a presente 

revisão: definição do problema e objetivos da pesquisa; para 

delinear e proporcionar suporte a este estudo foi utilizado 

critérios de inclusão e exclusão dos artigos disponíveis nas 

bases de dados; análise, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão.  

A busca bibliográfica foi desenvolvida pelas bases de 

dados escolhidas visando o problema de pesquisa que 

abordassem o tema na área da Enfermagem: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a 

Banco de Dados em Enfermagem (BDENF).  

A seleção dos estudos ocorreu através dos cruzamentos 

dos descritores: “Cuidado de Enfermagem”; “Familiares”; 

“Unidade de Terapia Intensiva Neonatal”. Destacando-se o uso 

do “and” entre os descritores, como operador booleano.  

Os critérios de inclusão foram: estudos publicados em 

português, disponíveis na íntegra de forma gratuita, textos 

completos, abordando o tema da participação da enfermagem 

na assistência realizada aos pais/familiares de RN internados 

na UTIN. Como critérios de exclusão: ausência de relação 
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sobre a temática sugerida, artigos fora do recorte temporal e 

temática proposta.  

Os trabalhos foram escolhidos pelos títulos e realização 

do levantamento bibliográfico. Foram desenvolvidas leituras 

prévias, seguidas de leituras minuciosas e analíticas, com a 

proposta de alcançar os objetivos nesta pesquisa. A análise das 

informações coletadas fundamentou-se nos estudos sobre as 

atitudes e práticas da equipe à assistência prestada aos 

familiares com recém-nascidos internados na UTIN. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados, selecionou-se 28 estudos 

potencialmente relevantes, dos quais 14 apresentaram-se 

voltados para o conhecimento dos estudantes sobre à 

assistência prestada aos familiares com RN internados na 

UTIN, restando 10 estudos que atendiam aos critérios de 

elegibilidade e compondo o presente estudo. A seguir 

apresentar-se-á um panorama geral das publicações. 

 

Quadro 1. Distribuição dos dados analisados como título, 

autores, ano de publicação, objetivo, resultados principais e 

conclusão. Natal, 2019. 

 

Título Autores 

Ano 

Objetivos Resultados 

principais 

Conclusão 

Dor em 

recém-

nascidos: 

identificaçã

o, 

avaliação e 

ARAÚJO, 

Gabriella 

Carvalho 

et al., 

2015. 

Descrever as 

estratégias 

das equipes 

de 

enfermagem 

para a 

 Identificação 

da dor foi o tipo 

de choro, 

todavia não 

são utilizadas 

escalas para a 

Abordagem 

da dor pelos 

profissionais 

de 

enfermagem 

ainda não 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A FAMILIARES DE RECÉM-NASCIDOS EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

352 
 

intervençõe

s. 

identificação, 

avaliação e 

intervenção 

da dor em 

recém-

nascidos 

internados 

em Unidades 

de Terapia 

Intensiva. 

avaliação da 

dor de forma 

sistematizada. 

estava sendo 

realizada de 

forma 

sistematizad

a e tampouco 

baseada em 

evidências 

científicas. 

Dimensões 

qualificador

as para a 

comunicaç

ão de 

notícias 

difíceis na 

unidade de 

terapia 

intensiva 

neonatal. 

CABEÇA, 

Luciana 

Palacio 

Fernande

s; 

SOUSA, 

Francisca 

Georgina 

Macedo 

(2017) 

Compreende

r dimensões 

qualificadora

s para a 

comunicação 

de notícias 

difíceis em 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva 

Neonatal. 

Utilização de 

estratégias 

auxiliadoras 

no/para a 

comunicação 

das notícias 

difíceis na 

UTIN para o 

processo de 

interação entre 

profissionais, 

mães e 

famílias, 

permitindo 

redução da 

comunicação e 

sofrimento dos 

envolvidos. 

Os 

resultados 

sugerem 

competência

s relacionais, 

interpessoais 

e 

comunicacio

nais a partir 

de uma 

perspectiva 

ampliada do 

cuidado que 

ultrapassa a 

dimensão 

técnicas e 

tecnológicas 

tão 

prevalentes 

em terapia 

intensiva. 

Visão das 

mães em 

relação ao 

cuidado 

com o 

recém-

(ESTEVA

M ; 

SILVA, 

2016).  

 

 

Desvelar a 

visão das 

mães em 

relação ao 

cuidado com 

o recém-

Vivência dos 

primeiros 

momentos 

com o filho 

após a alta da 

UTIN; a 

Instrumentali

zação dos 

profissionais 

enfermeiros 

com o intuito 

de contribuir 
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nascido 

após a alta 

da UTI 

neonatal. 

 

 

 

 

 

nascido 

durante o 

período de 

internação 

em Unidade 

Pediátrica, 

após alta da 

UTIN.  

percepção da 

mãe em 

relação aos 

cuidados 

prestados pela 

equipe de 

enfermagem 

na unidade 

pediátrica; e 

experienciand

o o momento 

de ir para casa 

para o 

processo de 

humanização 

da 

assistência 

de 

enfermagem. 

Tecnologia

s aplicadas 

pela 

enfermage

m no 

cuidado 

neonatal. 

(FIALHO 

et al., 

2015).  

 

Identificar as 

tecnologias 

do cuidado 

empregadas 

em Unidades 

de Terapia 

Intensiva 

Neonatal 

(UTIN) de 

Hospitais 

Universitários 

Federais da 

região 

Sudeste do 

Brasil.  

O avanço de 

tecnologias 

duras e o 

avanço de 

tecnologias 

leves. Ambas 

são 

imprescindívei

s ao cuidado 

neonatal, mas 

a última, em 

especial, ainda 

se constitui 

num desafio 

para a 

enfermagem 

neonatal. 

Desenvolvim

ento de 

tecnologias 

que 

proporcione

m a 

sobrevivênci

a de recém-

nascidos 

considerados 

até pouco 

tempo 

incompatívei

s com a vida. 

Representa

ções 

sociais de 

familiares 

de 

pacientes 

em 

unidades 

(FREITAS 

et al., 

2019). 

Analisar e 

descrever os 

significados 

associados 

ao cuidado 

de unidade 

de terapia 

intensiva, e 

Os 

depoimentos 

foram 

sintetizados 

em três 

unidades 

temáticas. 

Assim 

Descrever as 

representaçõ

es sociais 

dos 

familiares de 

pacientes 

internados 

em unidade 
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de terapia 

intensiva: 

implicações 

no cuidado 

de SI 

suas 

implicações 

para o 

cuidado para 

si por 

familiares de 

pacientes 

internados 

em unidade 

de terapia 

intensiva. 

denominadas: 

“Unidade de 

terapia 

intensiva: 

Morte versus 

cuidado”, 

“Mudanças no 

cuidado de 

familiares de 

pacientes 

internados na 

unidade de 

terapia 

intensiva. 

de terapia 

intensivasobr

e o cuidado e 

suas 

implicações. 

Acolhiment

o materno 

no contexto 

da 

prematurid

ade 

(LELIS et 

al., 2018). 

Analisar o 

acolhimento 

às mães de 

recém-

nascidos pré-

termo 

(RNPT) 

hospitalizado

s nos 

ambientes de 

cuidados de 

um Hospital 

Amigo da 

Criança. 

Os 

depoimentos 

mostram o 

impacto da 

separação 

mãe-filho com 

o nascimento 

prematuro e 

que há 

repercussões 

após o 

nascimento. 

Faz-se 

premente a 

necessidade 

de repensar 

e reorganizar 

o cotidiano 

das ações de 

saúde com 

vistas à 

escuta atenta 

e à resolução 

de 

demandas 

em saúde. 

O 

significado 

de conforto 

na 

perspectiva 

de 

familiares 

de 

pacientes 

MENEGU

IN et al., 

2019). 

Desvelar o 

significado de 

conforto na 

pespectiva 

de familiares 

de pacientes 

internados 

em UTI. E 

conhecer os 

Conforto, na 

perspectiva 

dos familiaes, 

tem um 

significado 

plural que 

engloba 

comunicação 

afetiva, 

O conforto 

dos 

familiares 

está ligado 

ao 

acolhimento 

e à 

humanização 

da 
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internados 

em UTI. 

motivos dos 

principais 

desconforto 

vivencioado 

por eles.   

flexibilização 

de visitas, 

apoio 

psicológico e 

direito de 

permanência 

na unidade 

assistência 

em UTI.  

A 

Humanizaç

ão em 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva 

Neonato 

sob a ótica 

dos pais. 

NODA, 

Larissa 

Midori et 

al. 

(2018) 

Compreende

r os 

significados 

de 

humanização 

da 

assistência 

sob a ótica de 

pais de 

recém-

nascidos 

internados 

UTIN. 

Compreender 

o significado 

da 

humanização 

da UTIN para 

os pais é 

condição 

necessária 

para a busca 

de estratégias 

e 

planejamentos 

da assistência 

voltada para o 

atendimento 

das reais 

necessidades 

dos pais e RN, 

visando reduzir 

possíveis 

danos. 

Enfatiza-se 

que esse 

cuidado não 

deve ser 

apenas um 

conceito, 

mas uma 

prática 

baseada na 

valorização 

do humano e 

da 

singularidade 

e 

implementad

o de forma 

afetiva na 

assistência 

ao RN 

internado. 

O 

acolhiment

o no 

cuidado à 

família 

numa 

unidade de 

terapia 

intensiva 

PASSOS, 

Silvia da 

Silva 

Santos et 

al. 

(2015) 

Descrever 

como a 
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Desde o período gestacional até o momento do 

nascimento o vínculo afetivo entre pais e filhos vai se 

fortalecendo em busca de trazer para a sua realidade 

sentimentos de satisfações e possíveis expectativas. 

Entretanto, algumas condições clinicas que colocam em risco a 

saúde do RN podem está presentes neste processo, entre elas 

prematuridade e baixo peso. Desta forma, ocorre a alteração do 
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(UTI). 
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planejamento destes familiares refletindo assim em sua rotina 

(NODA et al., 2018).  

A definição de prematuridade está relacionada ao RN 

inferior a 37 semanas, apresentando pulmões imaturos, 

dificuldade de regulação da temperatura corporal e ganho de 

peso lento, ocorrendo a necessidade de cuidados intensivos por 

maior durabilidade e adaptação para vida extrauterina de 

acordo com suas necessidades, através da assistência 

especializada em UTIN (ESTEVAM; SILVA, 2016).  

Em determinados casos a família passa a presenciar 

experiências vinculadas ao sofrimento, insegurança, 

ansiedade, medo, tristeza e ausência da confiança em cuidar 

de seu filho. É necessário a compreensão das necessidades 

apresentadas pelos familiares para que ocorra o planejamento 

e oportunidade de uma assistência satisfatória no processo do 

vínculo, envolvendo os aspectos psicológicos e culturais 

(FREITAS et al., 2019). 

Evidencia-se na UTIN um ambiente complexo de 

sentimentos estressantes em que os recém-nascidos 

permanecem devido suas fragilidades. Necessitando da 

orientação e sensibilidade voltadas a inclusão destes indivíduos 

em busca do envolvimento dos pais na assistência abrangendo 

uma equipe multiprofissional (ARAÚJO, 2015). 

Porém, torna-se um desafio para a equipe de saúde a 

junção dos serviços tecnológicos e humanitários, sendo 

necessário a participação de ambas as partes para uma 

assistência equilibrada abrangendo necessidades emocionais e 

tecnológicos com relação as necessidades dos pacientes 

(PASSOS et al., 2015). 

A informação sobre uma notícia inesperada à família de 

um recém-nascido hospitalizado é uma situação difícil para o 
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profissional como para o familiar tornando-se traumático para 

ambos. É necessário a comunicação afetiva, resgatar sua 

sensibilidade e focar sua atenção de como tais mensagens 

refletiria e seriam recebidas pelos usuários, diminuindo as 

dificuldades encontradas (CABEÇA; SOUSA, 2017). 

É necessário o acolhimento do profissional de saúde 

criando uma boa relação com aqueles que estão envolvidos 

neste processo. Participando abertamente no ato de cuidar 

verdadeiramente do próximo, desenvolvendo seu trabalho 

através de uma equipe que forneça propostas e resolutividades 

das situações em que forem apresentadas de uma forma que 

englobe a organização, focando o cuidado ao paciente e aos 

seus familiares proporcionando melhorias na qualidade do 

tratamento e satisfação dos envolvidos (RODRIGUES et al., 

2019).  

A ênfase no cuidado da Política Nacional de 

Humanização (PNH), vai além das práticas cientificas e 

procedimentos realizados. É uma ferramenta utilizada para 

humanização, escuta qualificada, vínculo e respeito a 

autonomia e diferenças de usuários e profissionais de saúde. 

Estando presente a qualificação das relações pessoais, 

implicando na inclusão dos mesmos (BRASIL, 2013). 

A participação terapêutica envolvendo o suporte entre 

essas pessoas oferecem a oportunidade de compartilhar com 

os envolvidos a própria experiência contribuindo com as demais 

pessoas. Desta forma, levanta-se um ponto positivo em meio a 

estratégia de enfermagem e profissionais de saúde, onde as 

informações e orientações em comum serão distribuídas entres 

eles de forma ampla e clara cooperando na demanda diária da 

equipe de enfermagem (ARAÚJO, 2015). 
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Embora não exista uma rotina de estratégias em todas 

as equipes, alguns trabalhos com este público pode ser uma 

excelente oportunidade para facilitar alguns diagnósticos de 

enfermagem através de depoimentos, reuniões em grupos, 

levantamento das principais necessidades e suporte 

psicológico (ARAÚJO, 2015). 

No momento em que a administração dos serviços não 

inclui valores como a solidariedade, ética e humanização na 

relação profissional e usuário, lacunas irão surgir em meio ao 

andamento do atendimento, resultando em insatisfação, sendo 

necessário a conscientização em suas ações (NODA et al., 

2018). 

Uma das formas de apoio está relacionada ao meio 

cultural, envolvendo a espiritualidade independentemente da 

religião. A espiritualidade se mantém presente renovando a fé 

relacionada ao conforto, esperança, alívio, força e superação 

de determinado problema decorrente do conforto emocional, 

resultando através destes elementos o enfrentamento da 

doença (LELIS et al., 2018). 

Conforme a realidade exposta a situação passará a ser 

vivenciada com diminuição da angústia e sofrimento, onde os 

profissionais cooperariam sem julgamentos, tornando uma 

relação de companheirismo através da aproximação 

estabelecida. Entretanto, é necessário respeitar a cultura e 

espaço do próximo dentro deste processo (RODRIGUES et al., 

2019).  

É necessário a importância do cuidado através da 

aproximação envolvendo a equipe de enfermagem, permitido 

ampliar a compreensão das relações e continuidade do 

cuidado. O profissional necessita entender e respeitar alguns 

limites e situações inesperadas que podem surgir, utilizando o 
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domínio e competência através dos conhecimentos adquiridos 

(ESTEVAM; SILVA, 2016).  

O cuidado familiar implica-se notar no próximo possíveis 

gestos e falas, incluindo informações apropriadas a 

necessidades expostas de forma clara e objetiva, incluindo o 

esclarecimento sobre a situação clinica do paciente, 

envolvendo diagnósticos, prognósticos, tratamentos e 

funcionalidade dos equipamentos utilizados (MENEGUIN et al., 

2019).  

Durante este contato, familiares podem fornecer pistas 

de seus sentimentos em relação a ter uma pessoa querida 

internada em uma UTIN. É notória a importância do 

desenvolvimento da habilidade em observar de maneira correta 

a comunicação não verbal, independentemente da área de 

atuação do enfermeiro (MENEGUIN et al., 2019).  

Porém, para Lelis (2018). algumas ações em saúde, 

além da informação já fornecida, estão presentes o uso de 

manuais, recursos visuais com foco no cuidado, direcionando 

formas de educação que englobem familiares e equipe de 

enfermagem. O uso dos manuais ajuda aquelas mães que 

estão ansiosas no período da hospitalização que não 

conseguem acompanhar todas as informações ofertadas, tendo 

acesso as mesmas sempre que preciso de acordo com suas 

necessidades.  

Nota-se que em meio a este cenário o despreparo da 

equipe de saúde em lidar com um ambiente onde envolve o 

estresse, incertezas, além da falta de compreensão da 

fragilidade emocional das mães e pais, causando barreiras no 

cuidado individualizado. Ocasionando angústias no momento 

em que é notado as necessidades, porém, não tem disponível 

um ambiente de conforto, trocas de vivências, além de 
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programas que envolvam a educação permanente (LELIS et al., 

2018). 

Desta forma, é necessário a sensibilização relacionada a 

importância da família na vida do RN e no processo do cuidado. 

Necessitando de reformulações no trabalho e nas relações da 

assistência intensiva visto que o empoderamento profissional é 

de suma importância para o estabelecimento de uma prática 

avançada com necessidades cognitivas, afetivas e 

comportamentais da unidade familiar (LELIS et al., 2018). 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Por fim, nota-se a fragilidade dos profissionais de 

enfermagem onde são apresentadas dificuldades em 

comunicar-se com familiares da criança hospitalizada em 

situações de saúde grave ou em estado terminal. Apesar do 

afastamento da equipe é notório a importância deles neste 

momento em que ocorre a necessidade de apoio e uma escuta 

qualificada. 

A habilidade de comunicação de uma forma que envolva 

a humanização ajuda diretamente no enfrentamento da 

situação cumprindo seu papel na assistência de enfermagem 

de forma acolhedora implicando na diminuição dos sofrimentos. 

Torna-se importante as discussões de determinados 

assuntos durante a formação dos profissionais de saúde e 

enfermagem. De modo que contribua diretamente na formação 

ética destes profissionais. Portanto, espera-se uma assistência 

na qual ocorra o reconhecimento de que apesar dos 

diagnósticos e situações vivenciadas em relação ao quadro 
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clinico, a condição de cuidar esteja presente de forma 

humanizada e clara.  
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RESUMO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é 
causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).  Já a 
neurotoxoplasmose (NTX) é uma infecção no cérebro causada 
pelo protozoário Toxoplasma gondii, responsável pela doença 
chamada Toxoplasmose. Além disso, é considerada uma 
infecção oportunista e um dos principais fatores de risco de 
morte entre os pacientes acometidos pelo HIV. O objetivo desse 
trabalho é propor um plano de cuidados para a equipe de 
enfermagem que atende o paciente com essa patologia.O 
presente estudo foi realizado na Região Metropolitana de João 
Pessoa – PB, em um hospital de referência no tratamento de 
Doenças Infecto Contagiosas. M.A.S., 29 anos, solteiro, pardo, 
natural de João Pessoa-PB. Encaminhado do Hospital 
Universitário e admitido na UTI do referido hospital do dia 
13.01.2018 ás 13:00h com queixa de cefaleia, sonolência e 
desorientação, decorrente de uma queda sofrida no banheiro 
de sua residência (SIC). Submetido a TC, o paciente foi 
diagnosticado com NTX. Sua acompanhante relata que o 
mesmo tem HIV, e que o adquiriu em um relacionamento antigo. 
Ciente disso é imperioso que os profissionais assistam o 
individuo e acompanhante como um todo, e para isso se faz 
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necessário que a equipe multiprofissional forneça informações 
sobre a patologia, acompanhamento psicológico e assistencial 
com planos de cuidados visando a melhoria e bem-estar do 
paciente. 
Palavras-chave:HIV. Enfermagem. SAE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é 

causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).  

Segundo Silva et al., (2016), a doença é descrita como um 

processo contínuo de disfunção imune pela perda de células 

TCD4+, onde começa pela contaminação, progredindo e 

conduzindo finalmente a infecções oportunistas ou a 

malignidades que constituem a clínica definida da SIDA.  

 A partir de 2011, foram criadas e implantadas novas 

tecnologias diagnósticas como os testes rápidos no âmbito da 

Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil, ampliando assim, 

o acesso à testagem e promovendo um aumento do número de 

diagnósticos de HIV na APS (MELO et al., 2018).  

Esta síndrome é considerada um grave problema de 

saúde pública no Brasil e no mundo. De acordo com o Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) foi notificado 

842.710 casos de aids no Brasil no período de 1980 a junho de 

2016, sendo 548.850 (65,1%) casos do sexo masculino e 

293.685 (34,9%) do sexo feminino(SOUZA et al., 2019). 

O surgimento da epidemia da aids no Brasil ocorreu em 

1982 quase que simultaneamente com o cenário internacional, 

as autoridades sanitárias detectaram sendo a transmissão da 

aids através do ato sexual, uso de drogas injetáveis e exposição 

a sangue e derivados (PETRY et al., 2019). 
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As infecções oportunistas são um dos principais fatores 

de risco de morte entre os pacientes afetados pelo HIV. Dentre 

estas infecções, tem-se a infecção do transplante, a 

toxoplasmose sendo potencialmente grave em casos de 

pacientes com o HIV e, além disso, as doenças malignas que 

recebem terapia de supressão imunológica, podendo resultar 

em toxoplasmose ocular e encefalite(FONTOURA et al., 2016). 

De acordo com Malta et al. (2019), a toxoplasmose é 

uma zoonose cujo agente etiológico é um protozoário, o 

Toxoplasma gondii, sendo que o gato e outros felídeos são os 

hospedeiros definitivos, enquanto o homem e os outros animais 

são os hospedeiros intermediários cujo período de incubação 

varia de 10 a 23 dias. 

A prevalência dessa infecção é dependente de hábitos 

sociais e culturais, fatores geográficos, climáticos e rotas de 

transmissão. Há provas circunstanciais de que a maior 

prevalência ocorra em áreas quentes e úmidas, sendo um 

grande problema de saúde pública especialmente em países 

tropicais(FONTOURA et al., 2016). 

Uma das causas mais graves da toxoplasmose é o 

comprometimento do sistema nervoso central (SNC) em 

pacientes imunodeprimidos, sendo a neurotoxoplasmose 

(NXT). Os sinais e sintomas em casos raros é marcado por 

cefaleia, sonolência e mudança de comportamento, com 

duração variável de dias ou semanas, seguido por coma, 

convulsões, síndromes piramidal ou cerebelar, paralisias 

oculares e transtornos psíquicos (OLIVEIRA et al., 2015). 

Portanto, o diagnóstico da NTX é definido baseado no 

quadro clínico sugestivo e no resultado de exames 

complementares, como ressonância magnética (RM), 
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tomografia computorizada (TC) e anticorpos séricos anti-

toxoplasma. (NETTINA, 2014). 

O tratamento para a NTX se da pelos medicamentos 

Sulfadiazina, Pirimetamina e prescritos conjuntamente com 

Ácido Folínico. Este esquema terapêutico deve ser mantido, por 

no mínimo, por seis semanas, com isso, o monitoramento da 

resposta terapêutica inclui reavaliações clinicas e exames de 

imagem (MARTINS; CRUZEIRO; PIRES, 2015). 

Sendo recomendado que o profissional faça a 

reavaliação clínica diária e a repetição do exame de imagem 

(TC ou RM) após as primeiras duas semanas do início do 

tratamento, e juntamente realizado os cuidados de 

enfermagem, sendo crucial para observar se houve progresso 

ou o regresso da doença. 

O objetivo desse trabalho foi construir o processo de 

enfermagem a um paciente com NTX e HIV reagente, 

compreendendo as complicações causadas pela mesma e 

através deste realizar um plano de cuidados para a equipe de 

enfermagem que atende o paciente com essa patologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O projeto foi desenvolvido a partir do estudo de caso que é 

definido como uma pesquisa baseada na experiência, que 

investiga fenômenos dentro de um contexto de vida real. Atribui-

lhe o objetivo de explorar, descrever e explicar o evento ou 

fornecer uma compreensão profunda do fenômeno (ANDRADE 

et al., 2017). 

Seguindo alguns princípios para realizar este estudo, foi 

seguido uma ordem para o seu desenvolver, sendo realizado a 

análise dos prontuários, em que um deles constava uma 
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patologia degenerativa e que havia sido agravada pelo fato do 

paciente ser HIV reagente e a acompanhante tinha muitas 

curiosidades a respeito. 

 Após a escolha do paciente, foi realizada a anamnese 

com a acompanhante. De acordo com Soares et al. (2016), a 

anamnese favorece o reconhecimento do usuário, envolvendo 

suas necessidades, medos e ansiedades, representando 

assim, a base para o exercício profissional e contribuindo para 

o desenvolvimento no cuidado integral, sendo preconizado o 

cuidado para além da doença e do biológico.  

Esse procedimento consiste em uma entrevista a fim de 

coletar informações. Essa coleta é feita para conhecer o 

histórico familiar, o histórico do paciente e as causas que 

possivelmente motivou a internação. Sendo assim o primeiro 

passo para a assistência. 

Em seguida realizou-se o exame físico para uma melhor 

avaliação do paciente. Esse momento foi dividido em quatro 

etapas: inspeção, ausculta, palpação e percussão. Nesse 

instante, podem-se observar os sinais e sintomas, direcionando 

o olhar para problemática apresentada no quadro clinico do 

paciente. 

Por fim, após colher todas as informações obtidas na 

anamnese e exame físico, foram traçados planos de cuidados 

a fim de melhorar a qualidade de vida do paciente. O Plano de 

cuidados consiste na elaboração de diagnósticos e 

intervenções específicas que objetivem atender as 

necessidades do paciente. 

O presente estudo foi realizado na Região Metropolitana de 

João Pessoa – PB, em um hospital de referência no tratamento 

de Doenças Infecto Contagiosas, fora avaliado o paciente 

M.A.S., de 29 anos de idade que deu entrada no serviço com 
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histórico de HIV, e de acordo com a Tomografia 

Computadorizada (TC), paciente compatível com NTX. O 

interesse pelo caso clínico, surgiu a partir do relato de familiares 

sobre as dúvidas a respeito da patologia e de como desenvolver 

os cuidados necessários ao paciente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CASO CLÍNICO 

 

M.A.S., 29 anos, solteiro, pardo, natural de João Pessoa-PB. 

Encaminhado do Hospital Universitário e admitido na UTI do 

hospital de referência no tratamento de Doenças Infecto 

Contagiosas no dia 13.01.2018 ás 13:00h com queixa de 

cefaleia, sonolência e desorientação, decorrente de uma queda 

sofrida no banheiro de sua residência (SIC). Submetido a TC, o 

paciente foi diagnosticado com NTX. Sua acompanhante relata 

que o mesmo tem HIV, e que o adquiriu em um relacionamento 

antigo. Após a admissão, o paciente foi submetido à 

traqueostomia. EGG, paciente restrito ao leito, desorientado, 

não comunicativo. Ao exame: pele desidratada, mucosa 

hipocorada, anictérico, cianótico. Presença de 2 lesões por 

pressão (uma na região da traqueostomia e uma na região 

lombossacral). SR: eupneico, MV+ com roncos em ápice, 

expansibilidade torácica diminuída, faz uso de oxigenoterapia 

(Venturi a 50%). SCV: RCR em 2T, BCNF, perfusão periférica 

diminuída. SGI: abdome plano, sem a presença de estrias, dieta 

por SNE. Eliminações intestinais presentes, em uso de fralda. 

SGU: uso de SVD, urina escurecida. SSVV: FR: 20 irpm FC: 

108 bpm, T: 38ºC, SoO2: 100%. Exames laboratoriais: O 

hemograma evidenciou a diminuição de eritrócitos, 
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hemoglobina, hematócrito, linfócitos típicos e o aumento do 

VCM. No exame bioquímico a proteína C reativa encontra-se 

alta e a creatinina baixa. Medicamentos em uso: COMP B+ vit 

C; Polimixina 1000000 UI 11/2 AMP+ SG 200IV 12/12h; 

Sulfadiazina 2 CP VO 12/12h; Pirimetamina 1 CP VO 1x; 

Dipirona AMP 1AMP+AD IV 8/8h s/n; Ácido folinico 1 CP VO 1x; 

Hidantal AMP 2CC+SF 100 IV 8/8h; Ranitidina AMP 1AMP+AD 

IV 12/12h; Clexane 40 SC 1x dia; Bricanyl ½ AMP SC 12/12h 

s/n; DiazepanAMP(s/n) 2CC IV SE; NBZ SF 5ml+atrovent 

40gts; Meropenem 1g+ AP IV 8/8h; Floratil 1CP VO 2x; 

Fenobarbital 100 1AMP+AD IV 12/12h. 

De acordo com o caso clínico foi elencado planos de 

cuidados para esse paciente, para que ele podesse ter uma boa 

qualidade de vida. O plano de cuidados é composto por: 

diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 

resultados esperados e intervenções de enfermagem, sendo 

listados conforme as necessidades do paciente. 

 

Tabela 1. Plano de cuidados  

Diagnóstico 
de 

Enfermagem 

Planejamento 
de 

Enfermagem 

Resultados 
Esperados 

Intervenções 
de 

Enfermagem 

Padrão 
respiratório 
ineficaz 
relacionado à 
disfunção 
neuromuscular 
evidenciado 
por taquipneia. 
 

Monitorar e 
registrar 
oximetria a 
cada 2h. 
 

Estabelecer
á um 
padrão 
respiratório 
normal e 
eficaz. 
 
 

- Auscultar o 
tórax para 
avaliar a 
presença e 
as 
característica
s dos sons 
respiratórios 
e de 
secreções; 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM NEUROTOXOPLASMOSE E 

HIV REAGENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

371 
 

- Aspirar às 
vias 
respiratórias 
conforme a 
necessidade, 
para remover 
secreções; 
- Monitorar 
oximetria de 
pulso, se 
necessário, 
para verificar 
a 
manutenção 
e/ou melhora 
da saturação 
de O2. 

Infecção 
respiratória 
relacionada à 
presença de 
traqueostomia 
evidenciada 
em cultura de 
secreção. 

Observar a 
cada 12h 
presença de 
sinais 
flogísticos e 
monitorar o 
aparecimento 
de sinais e 
sintomas de 
agravamento 
da infecção. 

Espera-se 
que o 
paciente 
apresente 
melhora da 
infecção. 
 

- Avaliar o 
nível de 
consciência; 
- Monitorar a 
temperatura, 
o pulso e a 
respiração 
em intervalos 
regulares; 
- Monitorar as 
portas de 
entrada para 
infecção (sítio 
cirúrgico, 
acesso 
intravenoso, 
lesões 
cutâneas). 
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Eliminação 
urinária 
prejudicada, 
relacionada a 
dano – 
sensório 
motor, 
evidenciada 
pelo uso da 
SVD. 

Prestar 
cuidados para 
o alívio da dor 
e do 
desconforto do 
paciente, 
observando e 
monitorando a 
cada 24h o 
débito urinário 
e o 
aparecimento 
de sinais e 
sintomas de 
ITU. 

Espera-se 
que o 
paciente 
relate alívio 
da dor e do 
desconforto. 
 

- Monitorar a 
eliminação 
urinária, 
inclusive 
frequência, 
consistência, 
odor, volume 
e cor, 
conforme 
apropriado; 
- Monitorar o 
aparecimento 
de sinais e 
sintomas de 
Infecção do 
Trato Urinário 
(ITU); 
- Registrar o 
débito 
urinário, 
conforme 
apropriado. 

Risco de 
síndrome do 
desuso 
relacionado à 
paralisia. 

Prestar 
cuidados 
quanto a 
mudança de 
decúbito de 
2/2h, para 
evitar a 
pressão sobre 
a saliência 
óssea, 
ocasionando a 
LPP. 

Espera-se 
que o 
paciente 
não 
apresente 
complicaçõe
s da 
imobilidade. 
 

- Observar 
eritema, 
palidez e 
palpação de 
tecido morno 
e 
edemaciado 
a cada troca 
de posição; 
- Orientar o 
acompanhant
e quanto à 
posição do 
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membro 
afetado para 
evitar 
agravamento 
ou 
deformidade; 
- Não 
massagear 
as áreas 
eritematosas. 
 
 
 
 
 

Mobilidade no 
leito 
prejudicada, 
relacionada ao 
prejuízo 
neuromuscular
, evidenciada 
pela 
incapacidade 
de mover-se. 

Prestar 
cuidados ao 
paciente 
quanto ao 
monitoramento 
de sinal de 
complicação 
de imobilidade 
a cada 8h. 

Espera-se à 
prevenção 
de 
complicaçõe
s e 
prevenção 
de dor por 
posicionam
ento 
incorreto. 
 

- Monitorar 
diariamente 
qualquer 
sinal de 
complicação 
de 
imobilidade; 
- Manter 
cuidados com 
as unhas, 
períneo, 
cabelos, 
olhos, 
ouvidos e 
pés; 
- Avaliar o 
paciente ao 
término da 
transferência 
quanto ao 
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alinhamento 
corporal 
correto, a não 
oclusão de 
sondas e 
drenos, 
roupas de 
cama com 
rugas e 
dobras, pele 
desnecessari
amente 
exposta, nível 
de conforto 
adequado 
para o 
paciente, 
laterais de 
cama 
levantadas e 
campainha 
ao alcance 
da mão. 

Comunicação 
verbal 
prejudicada, 
relacionada ao 
prejuízo no 
sistema 
nervoso 
central, 
evidenciada 
pela não fala. 

Proporcionar 
meios 
alternativos de 
comunicação, 
identificando 
métodos para 
facilitar a 
comunicação 
das 
necessidades 
básicas do 
paciente. 

Espera-se 
que o 
paciente 
demonstre 
melhor 
capacidade 
de 
expressar-
se. 
 

- Identificar 
barreiras à 
comunicação; 
-Proporcionar 
métodos 
alternativos 
de 
comunicação; 
- Identificar 
um meio 
através do 
qual a 
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pessoa possa 
comunicar 
suas 
necessidades 
básicas. 

Risco de 
aspiração 
relacionado à 
alimentação 
por sonda. 

Monitorar de 
4/4h o nível de 
consciência do 
paciente, 
posicionando – 
o sempre em 
decúbito de 
45°. 

Espera-se a 
prevenção 
da 
broncoaspir
ação e de 
complicaçõe
s. 
 

- Verificar o 
posicionamen
to da sonda 
nasogástrica 
antes da 
administraçã
o da 
alimentação; 
- Monitorar 
nível de 
consciência, 
reflexo de 
tosse, 
náusea e 
capacidade 
de deglutir; 
- Posicionar o 
paciente em 
decúbito de 
45°, no 
mínimo. 
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Integridade da 
pele 
prejudicada, 
relacionada ao 
fator 
mecânico, 
evidenciada 
pela lesão de 
pele. 

Supervisionar 
o cuidado com 
a pele a cada 
8/8h, 
estimulando a 
hidratação, 
com uso de 
hidratantes 
corporais. 

Espera-se a 
recuperação 
adequada 
da pele. 
 

- Avaliar a 
hidratação da 
pele e 
estimular a 
mesma; 
- Controlar a 
ingesta e a 
excreta – 
Balanço 
Hídrico; 
- Avaliar a 
região 
afetada, 
quanto ao 
aspecto, 
coloração, 
tecido 
cicatricial, 
secreção, 
odor e tipo de 
curativo. 

Fonte: Elaboração da autora, 2019. 

 

Segundo Mola et al. (2019), a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) organiza a prática de 

enfermagem e o fluxo da assistência, oferecendo subsídios 

para o desenvolvimento metodológico de práticas 

interdisciplinares e humanizadas de cuidado.  

A SAE estipula o tipo de profissional requerido, as 

técnicas, os procedimentos, os métodos, os objetivos e os 

recursos materiais para a produção do cuidado, além de definir 

a natureza e o tipo do trabalho a ser realizado. Sendo assim,a 

sistematização conta com cinco passos.  
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O primeiro passo trata-se da Coleta de dados de 

Enfermagem ou Histórico de Enfermagem que tem por 

finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 

ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado 

momento do processo saúde e doença (SANTOS et al., 2016). 

O segundo passo se dá pelo diagnóstico de 

enfermagem, onde há a interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada 

de decisão e que constituem a base para a seleção das ações 

ou intervenções(CATRO et al., 2016). 

Como terceiro passo tem-se o Planejamento de 

Enfermagem onde a determinação dos resultados que se 

espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem 

que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem (SANTOS et al., 2016) 

De acordo com Castro et al. (2016), o quarto passo é a 

implementação onde se faz a realização das ações ou 

intervenções determinadas na etapa de planejamento de 

enfermagem. 

Conforme a realização da SAE, o último tópico seria a 

Avaliação de Enfermagem que consiste em um processo 

sistemático e contínuo de análise das respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em relação às ações ou 

intervenções de enfermagem estabelecidas, sendo alcançadas 

ou não (MARTINS; FERRONATO; SILVA, 2018). 

Sendo assim, observou-se que no hospital do referido 

estudo, o diálogo entre a equipe de saúde e 

familiares/acompanhantes não acontece, e acaba que eles 

ficam sem informações sobre a doença dos pacientes, e isso 
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dificulta a reabilitação, pois é necessária essa troca, para que 

haja o auxílio por parte da família/acompanhante para a 

melhoria do indivíduo.  

Sabendo disso, é necessário que haja a humanização no 

atendimento, onde o ato de humanizar é denominado como o 

cuidar do paciente como um todo, envolvendo o contexto 

familiar e social, respeitando os seus valores, esperanças, 

aspectos culturais e preocupações de cada um, humanizar 

também implica em estabelecer uma comunicação clara que 

ofereça segurança e que conforte os familiares de pacientes 

internos (NASCIMENTO; ALVES; MATTOS, 2014). 

Logo, o relacionamento entre família/acompanhante e 

profissional de saúde é a base de todo tratamento e que a 

qualidade desse relacionamento tem impacto direto sobre a 

saúde. A relação profissional de saúde-família/acompanhante é 

construída por meio da comunicação, verbal e não verbal, 

estabelecida no contexto em que essa interação acontece 

(ASSUNÇÃO; QUEIROZ, 2015). 

Neste caso clínico, a acompanhante referiu não ter 

conhecimento sobre a patologia que o paciente possuía e isso 

dificultava seu cuidado e auxilio. Foram expostas as dúvidas 

que ela teria sobre a NTX, e com isso surgiu à proposta de 

elaborar uma cartilha com todas as informações sobre a 

doenças e os cuidados que a acompanhante relatou ter 

dificuldade. 

Essa proposta de intervenção foi muito bem aceita pela 

acompanhante, pois só assim, suas dúvidas seriam sanadas e 

a facilidade no auxílio do cuidar ao paciente seria satisfatória, 

porém a comunicação entre acompanhante/profissional ainda 

não é satisfatória 
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Conforme Neves et al. (2018), o acompanhante passou 

a ser reconhecido como facilitador do restabelecimento da 

saúde do paciente e catalisador do processo de reabilitação, 

sendo capaz de manter vínculos afetivo e social e assegurar o 

suporte emocional, devido à valorização da importância de se 

ter alguém no processo da dinâmica do cuidado. 

Devido a isso, e de acordo com Assunção e Queiroz 

(2015), a qualidade da comunicação, acompanhada de um bom 

vínculo terapêutico e da sensibilidade do profissional em 

perceber o contexto na totalidade, é propulsora de uma eficiente 

atenção à saúde integral do paciente, pois, por mais aprimorada 

que seja uma técnica, ela tenderá a ser inócua ou alienante se 

não for associada a uma boa relação profissional-

família/acompanhante. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante disso, foi possível identificar a importância da 

relação entre equipe multiprofissional, paciente e 

familiares/acompanhante. Importância esta que está 

inteiramente ligada não só ao cuidado no tratamento da 

patologia, mas também na questão de informar, esclarecer e 

sanar as dúvidas a respeito do quadro clínico do paciente para 

que assim a família/acompanhante se sinta confortável e 

confiante de que o mesmo está recebendo a melhor 

assistência. 

Além disso, no tocante a assistência de enfermagem, 

esta não deve estar pautada apenas na clínica do paciente, mas 

sim, em sua total integralidade. Compreendendo, cuidando e 

prevenindo seus anseios, medos e dores, para que a partir de 

então possa ser garantido o cuidado e a sáude.  
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Portanto, o quadro clínico do paciente não deve ser um 

fator determinante na qualidade da assistência que deve ser 

prestada ao paciente e sim sendo realizada a asssistência de 

acordo com as necessidades do paciente e do acompanhante 

não sendo focada apenas na patologia.  

Ciente disso é imperioso que os profissionais assistam o 

indivíduo e acompanhante como um todo, e para isso se faz 

necessário que a equipe multiprofissional forneça informações 

sobre a patologia, acompanhamento psicológico e assistencial 

com planos de cuidados visando a melhoria e bem-estar do 

paciente. 
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RESUMO: O termo psicótico é utilizado para caracterizar a 
gravidade e o comprometimento do julgamento crítico da 
realidade relacionado à presença de delírios e/ou alucinações, 
discurso e/ou comportamento desorganizado. O surto psicótico 
é um problema de saúde mental com alta prevalência em 
emergências psiquiátricas, e estima-se que seu surgimento 
tenha pico entre os 15 aos 24 anos, podendo variar entre 22 e 
31 anos. Objetivo: Descrever a atuação de uma enfermeira 
residente à pessoa na primeira crise psicótica. Método: Estudo 
descritivo/reflexivo do tipo relato de experiência, o qual foi 
realizado em um pronto atendimento de saúde mental de uma 
capital do nordeste Brasileiro. Resultados: Percepção da 
atuação de uma enfermeira residente em saúde mental onde 
destacou-se, por seu julgamento clínico crítico reflexivo, 
elencando pontos como a sensibilização da equipe 
multiprofissional, à abordagem terapêutica, humanização, 
acolhimento, vínculo e cuidado, buscando por fim, contribuir 
para o enfrentamento da situação de crise e promovendo 
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resiliência das pessoas em sofrimento psíquico e de seus 
familiares. Conclui-se, que o Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde Mental promoveu troca de 
experiências e interação com demais profissionais nesse 
importante cenário do cuidado, contribuindo para a autonomia 
e fortalecimento do papel do enfermeiro frente às situações de 
crise psicótica. 
Palavras- chave: Enfermagem. Residência Multiprofissional 
em Saúde Mental. Crise psiquiátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo psicótico, em classificações diagnósticas 

antigas, enfocava a gravidade do prejuízo funcional, com amplo 

comprometimento da capacidade do indivíduo de atender às 

exigências da vida cotidiana. Atualmente, se refere à ocorrência 

de delírios e/ou alucinações e/ou discurso desorganizado e/ou 

comportamento desorganizado (incluindo catatônico), com 

ausência de insight, caracterizando comprometimento do juízo 

crítico da realidade (DEL-BEN1 et al, 2010). 

Existem poucos estudos relacionados à epidemiologia 

do primeiro episódio psicótico, contudo, estima-se seu 

surgimento com pico entre os 15 aos 24 anos, podendo variar 

entre 22 e 31 anos. Algumas evidências apontam para uma 

maior prevalência no sexo masculino, apresentando 

predomínio nos solteiros, residindo com os pais, com 

perturbações de humor e transtornos afetivos, fragilidade 

psicológica, indução e/ou abstinência de drogas psicoativas e, 

até mesmo, um diagnóstico de esquizofrenia (CARREIRO; 

MARTINS, 2008). 

Os eventos psicóticos em pacientes sem antecedente 

familiar de doença mental, que apresentem início súbito de 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA NO PRIMEIRO SURTO PSICÓTICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

385 
 

doença e possuam idade superior a 40 anos, ou que 

desenvolveram quadro psicótico devido a ocorrências de 

atendimentos em emergências ou unidades de terapia 

intensiva, devem ser analisados como quadros secundários, a 

condições médicas gerais ou neurológicas, se fazendo 

necessária a completa investigação clínica do indivíduo 

(MOCHCOVITCH et al, 2012). 

A enfermagem possui um papel extremamente 

importante no contexto da assistência em saúde mental, 

sobretudo no cuidado ao primeiro surto psicótico, por meio de 

sua conduta baseada no julgamento clínico, crítico e reflexivo 

enquanto membro efetivo da equipe terapêutica. Nesse sentido, 

valoriza-se a escuta terapêutica como estratégia de 

acolhimento, para promover o vínculo terapêutico, garantir o 

esquema medicamentoso, apoio terapêutico e uso de 

contenções quando necessário, além de incluir suporte 

espiritual (OLIVEIRA; SIQUEIRA; FUREGATO, 2017). 

Nesse contexto, ressalta-se a importância da 

humanização da assistência de enfermagem, que promove a 

comunicação entre a equipe multidisciplinar no intuito de 

garantir a qualidade do cuidado, além de promover o trabalho 

em rede intersetorial, abrangendo as esferas social, familiares 

e individuais relacionadas ao surto psicótico (OLIVEIRA; 

SIQUEIRA; FUREGATO, 2017). 

Dessa maneira, o objetivo deste estudo constituiu-se em 

descrever a atuação de uma enfermeira residente à pessoa na 

primeira crise psicótica. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo/reflexivo do tipo relato 

de experiência, realizado a partir de vivências de uma 

Enfermeira do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental (RESMEN), pós-graduação lato sensu vinculada 

ao Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

(CCS/UFPB). Estruturada a partir de dois eixos: Encontros em 

momentos presenciais e Ações de singularização no cotidiano 

do trabalho e estágios de vivência (rodízios) em espaços e 

serviços de atenção à saúde mental nos municípios de 

Cabedelo e João Pessoa, Paraíba.  

Os rodízios possuíram duração de três meses e foram 

realizados pela equipe de residentes composta por enfermeiro, 

psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social, que 

tiveram a oportunidade de vivenciar a realidade do trabalho 

produzido em diferentes cenários de prática profissional, dentre 

eles, o Pronto Atendimento em Saúde Mental. O cenário 

localiza-se em João Pessoa/PB e pertence à Rede de Atenção 

Psicossocial - RAPS, considerado um centro regulador da 

assistência oferecida aos pacientes, maiores de dezoito anos, 

em situação de crise devido a sofrimento psíquico decorrente 

de transtornos mentais e/ou aqueles decorrentes do uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 

Este relato de experiência estrutura-se a partir da 

Metodologia da Problematização por meio da utilização do Arco 

de Charles Maguerez, que surgiu na década de 70 do século 

XX apresentado pela primeira vez por Bordenave e Pereira 

(1985), sendo organizado em cinco etapas: observação da 

realidade (construção do problema); identificação dos pontos 
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chave; teorização; hipóteses de solução; aplicação à realidade, 

as quais norteiam a discussão deste estudo. 

A problematização promove o sentido de inserção crítica 

na realidade, a qual fornecerá os elementos capazes de conferir 

significado e direção às aprendizagens. O conhecimento é 

elaborado por meio do movimento ação-reflexão-ação que 

engloba ou envolve a rede de determinantes contextuais, 

implicações pessoais e interações entre os diferentes sujeitos 

que aprendem e ensinam (BATISTA et al.., 2016). Trata-se de 

um caminho metodológico que permite a autonomia intelectual, 

visando o pensamento crítico e criativo, além da preparação 

para uma atuação cidadã (PRADO et al, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PRIMEIRA ETAPA: OBSERVAÇÃO DA REALIDADE 
 
Nesta etapa, sujeito é convidado a perceber o contexto 

vivenciado com visão crítico/reflexiva para eleger aspectos que 

necessitam ser desenvolvidos, trabalhados, revisados ou 

aprimorados (PRADO et al, 2012). 

O início do rodízio foi marcado pela compreensão do 

funcionamento operacional do serviço, a rotatividade de 

usuários e familiares, as atribuições de cada núcleo 

profissional, o atendimento prestado e, principalmente, 

aspectos relativos às condições de saúde de cada usuário em 

sua singularidade. A observação dessa realidade promoveu a 

inserção do residente na rotina do processo de trabalho, a 

apropriação da atuação do enfermeiro junto à equipe 

multiprofissional na assistência às urgências e emergências 

psiquiátricas. 
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A realidade do serviço de pronto atendimento em estudo 

é caracterizada por atendimento a usuários em situação de 

crise/surto, que podem permanecer em observação por até 72 

horas para a estabilização do quadro clínico e posterior 

encaminhamento aos serviços da rede de atenção psicossocial 

(RAPS) do município, de acordo com as demandas e 

necessidades apresentadas. Há uma maior prevalência de 

atendimentos à agudização do quadro de usuários crônicos e 

aqueles com sintomas provenientes do uso abusivo de álcool e 

outras drogas. 

O funcionamento operacional do serviço inicia pelo 

acolhimento/triagem ao usuário e seus familiares, a fim de 

identificar sintomas sugestivos de crise/surto, tais como a 

presença de delírios, alucinações, agitação psicomotora, 

insônia persistente, quadros agudos de pacientes crônicos, 

pensamentos e tentativas de suicídio, dentre outros. 

Posteriormente ele é atendido pelo médico psiquiatra para 

diagnóstico e prescrição terapêutica e posterior assistência da 

equipe de enfermagem.  

A observação da realidade proporcionou a vivência do 

acompanhamento de uma usuária em seu primeiro episódio de 

crise psicótica, desde sua chegada e acolhimento no serviço até 

seu encaminhamento aos serviços da RAPS e a possibilidade 

de eleger os aspectos relacionados à atuação da equipe de 

enfermagem que necessitam de reflexões. 

Dentre os casos acompanhados durante o rodízio no 

serviço, destacou-se o de uma adulta jovem, estudante do 

curso de Serviço Social de Universidade Pública, que chegou 

ao serviço acompanhada de sua genitora e avó materna, 

apresentando agressividade com sua mãe, pensamento 

desorganizado, discurso desconexo e agitação psicomotora.  
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 Além disso, apresentou alterações no seu padrão de 

comportamento com sua genitora relacionada à tentativa de 

agressão por arma branca como reação aos aconselhamentos 

maternos. O comportamento pré-mórbido era caracterizado por 

uma personalidade sensível, tímida e quieta, de acordo com 

seus familiares. Salienta-se que a jovem se sentia rejeitada por 

seu pai, que sempre expressou o desejo em ter um filho. 

No decorrer de seu período de internação, que durou 

cerca de um mês, a paciente não apresentou insight sobre seu 

quadro clínico, confundindo o real e o imaginário, apresentando 

delírios de natureza religiosa, atribuindo sua situação a 

desordens espirituais. A crença religiosa prejudicou a adesão à 

terapêutica medicamentosa, agravando seu estado clínico e 

mental. 

Na tentativa de estabilizar a situação, optou-se por 

sucessivas trocas nos esquemas medicamentosos, 

acompanhamento psicológico e o uso da contenção mecânica, 

haja vista a presença de comportamentos de risco para si 

mesmo e terceiros. Mediante sua complexidade, o caso exigiu 

uma atuação multidisciplinar e intersetorial, produzindo uma 

experiência de atuação da enfermeira residente na produção 

desse cuidado. 

 
SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICANDO OS PONTOS-CHAVE 

 
A partir da realidade observada no PASM, seguiu-se 

para a segunda etapa do Arco, onde se analisa o que é 

realmente importante, identificam-se os pontos-chaves do 

problema ou assunto em questão e as variáveis que 

determinam tal situação, para verificar os aspectos que 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA NO PRIMEIRO SURTO PSICÓTICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

390 
 

precisam ser mais bem compreendidos em busca de respostas 

ao problema (PRADO et al., 2012). 

 Após reflexões cotidianas, foi possível elencar pontos 

para aprofundamento teórico, a fim de enriquecer o 

conhecimento da residente junto a equipe multiprofissional, 

visando contribuir para uma atuação mais assertiva e efetiva no 

manejo do paciente em seu primeiro surto/crise psicótica. 

Nesse sentido, identificaram-se como pontos-chave: o 

cuidado a pacientes que apresentaram seu primeiro episódio de 

surto/crise psicótica; o percurso no usuário na rede de atenção 

à saúde; situações indutoras para o surgimento da crise/surto; 

influência da família para o tratamento/cuidado do paciente 

psiquiátrico; religiosidade e tratamento e por fim, a terapêutica 

utilizada. 

As situações indutoras do quadro clínico, como os 

aspectos ambientais, eventos estressores, religiosidade 

exacerbada, relacionamentos, insegurança e rejeição, além das 

dificuldades apresentadas no percurso realizado pelos 

usuários, relacionado ao encaminhamento do Serviço de 

Emergência Psiquiátrica à internação psiquiátrica, na 

perspectiva da Atenção Psicossocial. 

Acredita-se que tais pontos conduzirão discussões e 

reflexões críticas acerca do manejo ao paciente em primeiro 

surto/crise e com isso subsidiar transformações no cuidado da 

equipe de enfermagem. Salienta-se que a profissional residente 

buscou atuar diretamente na assistência ao paciente no intuito 

de aperfeiçoar seus conhecimentos, além de contribuir junto à 

equipe do serviço no sentido de gerar o ato de ação-reflexão-

ação diante das problemáticas que surgiram no cotidiano do 

trabalho. 

 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA NO PRIMEIRO SURTO PSICÓTICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

391 
 

TERCEIRA ETAPA: TEORIZANDO 
 
A teorização do Arco de Charles Maguerez é o momento 

em que os sujeitos percebem o problema e compreendem o 

fenômeno e os fatores determinantes, realizando 

questionamentos e investigações, relacionando as experiências 

e situações de acordo com os princípios teóricos (PRADO et al., 

2012). 

 Diante da problemática em destaque, define-se que 

primeiro episódio psicótico (PEP) ocorre quando há presença 

de delírios e/ou alucinações, desorganização de pensamento, 

de comportamento e catatonia e ausência de crítica (insight). A 

PEP possui um período com duração superior a uma semana 

e, além dos sintomas citados, existe importante alteração de 

psicomotricidade e comportamento bizarro associado a prejuízo 

de funcionamento social da pessoa (MOCHCOVITCH et al, 

2012). 

Habitualmente, o PEP é antecedido por uma fase 

prodrômica, constituída por um conjunto de sinais e sintomas 

sugestivos de alterações comportamentais que posteriormente 

se constituirá em manifestações características do quadro 

psicótico agudo completo. Entretanto, o pródromo é um 

conceito retrospectivo, que só pode ser realmente 

diagnosticado após o desenvolvimento do quadro psicótico. Por 

outro lado, é um alvo potencial de intervenção e, 

provavelmente, de prevenção, amenização ou atraso do quadro 

psicótico completo (MOCHCOVITCH et al, 2012).  

É importante mencionar que nem todos os pacientes com 

sintomas dessa fase desenvolverão um transtorno psicótico. 

Esses comportamentos, independente do risco aumentado 

para o desenvolvimento de psicose, podem preencher critérios 
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para a definição de transtorno mental, determinado como 

padrão comportamental ou psicológico associado a sofrimento 

psíquico significativo e prejuízo do funcionamento global, 

justificando intervenções de diferentes naturezas, 

farmacológicas ou não (DEL-BEN1 et al., 2010). 

Em serviços de emergência psiquiátrica, o modo de 

cuidar de pacientes em PEP pode contribuir para melhora ou 

piora do quadro. Nesse aspecto, se insere a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) que abrange todo o território nacional, que 

apesar de certa fragilidade quanto às ações articuladas e 

integradas em rede, busca conferir suporte e sustentação às 

crises graves, juntamente com os serviços de emergência, por 

constituírem uma das principais portas de acesso ao serviço 

público (SILVA; DIMENSTEIN, 2014). 

Nesse sentido, a crise psicótica pode atingir qualquer 

pessoa, sem distinção de idade, sexo e grupo social, se origina 

em pessoas que já possuem certa fragilidade psicológica, com 

início lento e se intensificando até o surto.  Há circunstâncias 

pontuais, que podem desencadeá-la, tais como o ambiente de 

moradia, morte, estresse, religiosidade, transtorno de estresse 

pós-traumático, casos de psicose na família, relações familiares 

e mudanças de rotina repentinas. Entretanto, ressalta-se que 

alguns casos apresentam apenas uma etiologia orgânica 

(FERREIRA; SIBONIS, 2007). 

Habitualmente a família é responsável pelo cuidado do 

usuário com sofrimento psíquico e torna-se o centro de apoio. 

Contudo, pode existir um outro lado da presença da família 

junto ao doente mental, tornando-a um fator de risco para o 

desencadeamento das crises, onde o convívio e o despreparo 

familiar, a rejeição e o sentimento de inutilidade contribuem 

para deflagrar a crise (SILVA et al, 2012). 
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No presente relato a espiritualidade, a religião e suas 

manifestações sempre estiveram associadas a atitudes que 

comprometiam o tratamento. Em muitos casos, manifestações 

e discursos de cunho religioso são percebidos como prejudicial, 

pois algumas famílias atribuem a piora do quadro a causas 

externas, de cunho espiritual, e assim, não se responsabilizam 

pelo tratamento, aguardando uma solução divina para a cura do 

doente (REINALDO; SANTOS, 2016).  

Apesar da possibilidade de conflitos religiosos entre 

familiares e pacientes, a religião tem sido considerada como um 

fator que contribui para a saúde mental do indivíduo, por 

funcionar como um recurso de reinserção social, espaço de 

trocas afetivas e locais de apoio social ao indivíduo 

(REINALDO; SANTOS, 2016). 

A ausência de suporte familiar e/ou comunitário, 

dificuldades de pactuação, fragilidade nos equipamentos de 

apoio à crise mostram o quanto esses pacientes carecem de 

um suporte além do que é ofertado. Nessa conjuntura, o 

acolhimento é fundamental na composição de bons vínculos, 

além das estratégias e recursos utilizados no manejo da crise, 

como intervenção medicamentosa, contenção mecânica e 

progressiva reinserção e reabilitação psicossocial, além de 

ações territoriais com a Atenção Básica e suporte à família 

(SILVA; DIMENSTEIN, 2014). 

Zappaterra (2012) menciona que para atender à 

Emergência Psiquiátrica a equipe deve atuar de forma 

integrada e planejada. A atuação do enfermeiro, em específico, 

transcende a execução de técnicas ou procedimentos 

eficientes, suas ações devem ser realizadas de acordo com o 

comportamento de cada paciente, por meio de apoio, estímulo 

de autocuidado, proteção do paciente e aos demais. 
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Nesse sentido, recomenda-se evitar situações de conflito 

que gerem ansiedade, fuga, suicídio e automutilação, além de 

observar funções fisiológicas e condições físicas, verificar 

alimentação e hidratação, avaliar o padrão do sono, 

orientar/esclarecer sobre a internação e tratamento, 

estabelecer limites, estimular a socialização, ajudar o paciente 

a se comunicar, registrar os cuidados prestados e lidar com 

seus próprios sentimentos, papéis essenciais do enfermeiro 

que contribuem para a recuperação do paciente, incentivando 

sua retomada de planos para sua vida futura (ZAPPATERRA, 

2012). 

Em relação ao uso de medicamentos, a utilização dos 

sedativos inicialmente pretende manejar os pacientes agitados, 

contudo, atualmente, a sedação excessiva interfere na 

avaliação e evolução do quadro. A finalidade inicial é 

tranquilizar o paciente, reduzir o risco de agressividade de 

maneira a permitir a continuidade da investigação diagnóstica e 

abordagem terapêutica (DEL-BEM et al., 2017). 

Já as contenções mecânicas foram apontadas como 

outra forma de abordagem a pacientes que apresentam riscos 

para si ou terceiros, sendo um meio de proteção ao paciente em 

crise, aos acompanhantes e aos funcionários envolvidos. 

Contudo os profissionais devem ser capacitados e trabalhar em 

equipe, pois exige ação imediata, como monitoramento 

constante, fazendo parte do cuidado de qualidade ao paciente 

em crise (KONDO et al., 2011). 

 
QUARTA ETAPA: IDENTIFICANDO HIPÓTESES DE 
SOLUÇÃO 
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Essa etapa consiste na elaboração de alternativas 

viáveis para solucionar os problemas identificados, de maneira 

crítica e criativa, a partir do confronto entre teoria e realidade 

(PRADO et al, 2012). 

As ações específicas de enfermagem em pacientes em 

PEP necessitam de um adequado relacionamento e 

comunicação terapêutica, acolhimento, corresponsabilização 

do cuidado com o usuário e familiares e a formação de vínculos. 

O enfermeiro deve possuir controle emocional e habilidades 

técnicas para identificar os fatores que desencadearam a 

situação clínica do paciente. 

Nesse contexto, recomenda-se a utilização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de 

acordo com as exigências da Resolução COFEN 358/2009, 

como estratégia metodológica para sustentação das ações de 

enfermagem, registrando e acompanhando inteiramente todas 

as atuações realizadas ao individuo.  A SAE é um método que 

institui o trabalho profissional, organizado em cinco etapas: 

coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação de enfermagem.  

As sugestões de soluções, o qual perpassa a 

problemática da multiprofissionalidade, mostra que o 

enfermeiro deve orientar e auxiliar os membros de sua equipe 

no que diz respeito à compreensão do comportamento do 

paciente, respeitando o espaço de tempo de todos, ao modo de 

promover autonomia e empoderamento sobre cuidados de 

saúde e sua própria vida. 

 
QUINTA ETAPA: APLICAÇÃO À REALIDADE 
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Por fim, essa fase do Arco de Charles Maguerez, 

aplicação à realidade, permite que os sujeitos envolvidos sejam 

levados à construção de novos conhecimentos para transformar 

a realidade observada, por meio das hipóteses anteriormente 

planejadas (PRADO et al, 2012). 

Na produção desse estudo, destaca-se a experiência 

proveniente do cenário de prática com a dinâmica de um serviço 

de urgência e emergência como enfermeira residente, além de 

acompanhar pacientes em seu primeiro episódio de crise 

psicótica, desde sua admissão no serviço até seu 

encaminhamento aos serviços da rede, fortalecendo o 

aperfeiçoamento e conferindo segurança no “atuar profissional” 

ao compartilhar e apreender novos conhecimentos a partir da 

atuação em conjunto com o enfermeiro preceptor.  

A teorização e a prática proporcionaram reflexões quanto 

à formação acadêmica, baseada no julgamento clínico que 

priorizam o cuidado voltado para a singularidade do sujeito em 

serviços de saúde mental. Ações de produção do cuidado foram 

realizadas desde a triagem, acolhimento com a paciente, 

familiares, até a execução em conjunto das ações terapêuticas. 

Quanto às hipóteses de soluções elencadas, destaca-se 

a percepção da humanização da equipe, exercida por meio de 

um acolhimento, escuta qualificada e formação de vínculo para 

com os pacientes e seus familiares. A paciente que inicialmente 

é descrita neste estudo, teve um período de internação de 

aproximadamente um mês, proporcionando sensibilização da 

equipe e adequação às necessidades da paciente naquele 

momento.  

O conhecimento foi compartilhado e discutido, havendo 

investimento em técnicas de intervenção terapêutica e 

fortalecimento da relação entre enfermeiro-usuário-família. A 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA NO PRIMEIRO SURTO PSICÓTICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

397 
 

escuta qualificada proporcionou a interação com os usuários, 

estabelecendo vínculo, permitindo reconhecer suas 

necessidades de uma forma mais acolhedora. 

A prática mostrou que a equipe utilizou estratégias de 

cuidado quando ocorriam manifestações e discursos de cunho 

religioso, fortalecido pelas relações familiares. Foi possível 

identificar as influências da religião sobre o tratamento, 

optando-se por investir em intervenções como a escuta 

qualificada, esclarecimento do uso de medicamentos e 

utilização da contenção mecânica como forma de diminuir o 

grau de agitação ou possível risco, exigindo habilidades 

diversas da enfermagem, sendo aplicadas em conjunto e com 

agilidade, visando estabilizar o quadro de PEP. 

Ressalta-se o cuidado do serviço para com o uso de 

contenção mecânica, que era utilizada com propósito de aliviar 

e manejar os sintomas e comportamentos associados à crise, 

havendo o cuidado de fazer a contenção de forma adequada 

para não constituir abuso ou negligência.  

A partir dessa realidade, realizou - se a educação em 

saúde junto aos pacientes e seus familiares, a fim de reafirmar 

a potencialidade do tratamento escolhido, sem desconsiderar a 

cultura religiosa dos envolvidos, porém esclarecendo que 

existem diferentes formas de cuidar de uma pessoa em PEP e 

que as escolhas da equipe de saúde não geram prejuízos para 

a religiosidade dos indivíduos. 

Além disso, foi importante perceber a potencialidade da 

atuação multidisciplinar e intersetorial, contribuindo para a 

superação de dificuldades, ampliação do leque de opções de 

intervenções que extrapolam o núcleo profissional, mas que se 

expande ao colocar as demandas do paciente diante de uma 

atuação em equipe multiprofissional. 
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CONCLUSÕES  

 

O presente estudo vislumbrou descrever a experiência 

de uma enfermeira residente diante de um caso de primeiro 

episódio psicótico (PEP), dos quais, pôde acolher a paciente 

desde o primeiro momento no serviço, assisti-la durante seu 

longo período de observação no serviço de urgência e posterior 

encaminhamento aos servidos da Rede de Atenção 

Psicossocial do Município. 

O principal intuito desse estudo foi refletir acerca da 

assistência de enfermagem direta ao paciente em PEP, seus 

desdobramentos no cotidiano do trabalho, e suas relações com 

a equipe multiprofissional a fim de conferir sustento ao cuidado 

ofertado ao paciente em PEP, uma vez que o universo do 

serviço de emergência psiquiátrica é completamente novo para 

o paciente e seus familiares, trata-se portanto de uma situação 

singular na vida dessas pessoas, e não deve ser acolhida pelos 

profissionais do serviço como quadros habituais de pacientes 

em surto. 

Para tanto, optou-se por utilizar como estratégia 

metodológica o Arco de Charles Maguerez para organização 

dos dados, fundamentação teórica acerca da temática e 

consequente ação-reflexão-ação no processo de trabalho, pois 

acreditou-se nessa ferramenta como facilitadora deste 

processo de aprendizagem para a residente, bem como para os 

profissionais envolvidos nesse cuidado.  

No que diz respeito a assistência de enfermagem direta 

ao paciente em PEP o estudo evidenciou a necessidade de 

aprofundamento na temática, a utilização da SAE como 

instrumento de cuidado, traçando diagnósticos e intervenções 

de enfermagem especificas para a paciente em caso, bem 
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como a articulação com a equipe multiprofissional a fim de 

harmonizar as ações de cuidado dos diferentes profissionais 

para convergirem para um fim comum: a estabilização do 

quadro psíquico da paciente. 

Nesse sentido, foi possível avaliar a experiência como 

positiva uma vez que permitiu um melhor investimento nos 

vínculos com a paciente e seus familiares e a partir disso obter 

ganhos significativos para o tratamento medicamentoso e 

psicológico da paciente, e também vivenciar o trabalho 

articulado entre a equipe multiprofissional, mostrando que é 

possível otimizar o trabalho e potencializar o cuidado quando se 

investe na assistência coletiva, produzida por diferentes mãos, 

ou seja, diferentes profissionais de saúde. 

Ademais, como enfermeira residente, percebeu-se a 

importância do Programa de Residência Multiprofissional no 

que se diz respeito à troca de experiências entre núcleos de 

conhecimentos distintos, além da interação com os 

profissionais preceptores, e o papel do enfermeiro frente aos 

serviços emergenciais para melhoria da qualidade de vida em 

pacientes em crise, com total compreensão sobre a realidade 

do cuidado, produzindo e colaborando assim no processo de 

mudanças do cotidiano dos serviços de Saúde Mental. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Batista N, Batista SH, Goldenberg P, Seiffert O, Sonzogno MC. [Problem-
solving approach in the training of healthcare professional]. Rev. Saúde 
Pública. [Internet]. 2005[cited 2016 Mai 30];39(2):231-237. 
Bordenave, Juan E. Diaz, and Adair Martins Pereira. "Estratégias de 
ensino-aprendizagem". Estratégias de ensino-aprendizagem. Vozes, 1985. 
Carreiro, S.; Martins, R. Caracterização dos Primeiros Surtos Psicoticos e 
Reavaliação após oito anos. Revista do Serviço de Psiquiatria do Hospital 
Fernando Fonseca, Portugal, v. 04 nº2 e v. 05 nº 1, p. 99, 2008. 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA NO PRIMEIRO SURTO PSICÓTICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

400 
 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Resolução COFEN 
nº 358/2009, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. In: 
Conselho Federal de Enfermagem [legislação na internet]. Brasília; 2009. 
[citado 2009 out 15].  
Del-Bem, C.M. et al. Emergências psiquiátricas: manejo de agitação 
psicomotora e avaliação de risco suicida. Medicina (Ribeirão Preto, 
Online.) 2017;50(Supl.1),jan-fev.:98-112 
Del-Ben1, CM. et al. Diagnóstico diferencial de primeiro episódio psicótico: 
importância da abordagem otimizada nas emergências psiquiátricas, 
Revista Brasileira de Psiquiatria, vol. 32 , São Paulo, 2010.  
FERREIRA, M.; SIBONIS, D. A Gota D'Água. Desvendando o surto 

psicótico. 2007. 

KONDO, E.H. et al. Abordagem da equipe de enfermagem ao usuário na 
emergência em saúde mental em um pronto atendimento. Rev Esc Enferm 
USP, 2011; 45(2):501-7 
Mochcovitch, MD. et al. Primeiro Episódio Psicótico (PEP) : Diagnóstico e 
Diagnóstico Diferencial, 2012, Autoria: Associação Brasileira de Psiquiatria 
Sociedade Brasileira de Pediatria.  
Oliveira RM de, Siqueira Junior AC, Furegato ARF.  O SENTIDO DO 
CUIDADO DE ENFERMAGEM DURANTE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 
Revista de enfermagem UFPE on line., Recife, 11(Supl. 4):1687-98, abr., 
2017. 
Prado ML, Velho MB, Espíndola DS, Sobrinho SH, Backes VMS. Arco de 
Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na 
formação de profissionais de saúde. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 
16, n. 1, p 172 – 177,2012. 
REINALDO, A. M. S.; SANTOS, R. L. F. Religião e transtornos mentais 
na perspectiva de profissionais de saúde, pacientes psiquiátricos e 
seus familiares. Saúde Debate | rio de Janeiro, v. 40, n. 110, p. 162-171, 
JUL-SET 2016. 
SILVA¹, H.H.S. et al. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
EM CRISE PSIQUIÁTRICA NOS CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL. Cogitare Enferm. 2012 Jul/Set; 17(3):464-70 
Silva, M. L. B.; Dimenstein, M. D. B. Manejo da crise: encaminhamento e 
internação psiquiátrica em questão. Arquivos Brasileiros de Psicologia; 
Rio de Janeiro, 66 (3): 31-46, 2014. 
ZAPPATERRA, F.A. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS PESSOAS 
COM TRANSTORNO PSICÓTICO. 2012. Dissertaçao (Programa de 
Aprimoramento Profissional) – Secretaria de Estado da Saúde-Fundap, 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA NO PRIMEIRO SURTO PSICÓTICO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

401 
 

Faculdade de Medicina de Marília em Enfermagem em Psiquiatria em 
Saúde Mental, São Paulo.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A RECÉM-NASCIDO COM SÍNDROME DE 

PHACES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

402 
 

CAPÍTULO 22 
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A 
RECÉM-NASCIDO COM SÍNDROME DE 
PHACES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Isabela Gomes de FRANÇA 1 

Larissa Régia da Fonsêca MARINHO 1 
 Isabel Laize Vituriano VERAS 1 

Gabriele Maria Dantas DINIZ 2 
Maria de Lourdes Costa da SILVA 3 

1 Graduandas do curso de Enfermagem, UFRN; 2 Enfermeira neonatalologista da 
MEJC/EBSERH; 3 Orientadora/Professora do Departamento de Enfermagem da UFRN. 

Isabela.161@hotmail.com 

 

RESUMO: PHACES é um acrônimo, usado para descrever uma 
síndrome caracterizada pela associação de malformações 
congênita (má formação na fossa posterior (P); hemangiomas 
cervicofacial (H); anomalias arteriais (A); anomalias cardíacas 
(C); anomalias oculares (E); defeitos esternais (S)). O 
tratamento ocorre de forma multidisciplinar. Objetivou-se relatar 
os principais cuidados de enfermagem, ao recém-nascido com 
Síndrome de PHACES, identificados na rotina do serviço de 
uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Bem como, 
descrever a sistematização da assistência de enfermagem que 
poderia ser implementada no serviço a fim de direcionar e 
melhorar o cuidado prestado. O presente estudo se estruturou 
em um relato de experiência de abordagem descritiva e caráter 
qualitativo a partir da identificação dos cuidados de 
enfermagem, além disso, propôs a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. Os principais cuidados de 
enfermagem identificados foram: monitorização hemodinâmica, 
manutenção do colete de compressão torácica, aplicação de 
Ácidos Graxos Essenciais (AGE) em regiões descamativas. Os 
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principais diagnósticos de enfermagem, foram: padrão 
respiratório ineficaz, integridade da pele prejudicada, risco de 
infecção, risco de vínculo prejudicado. A partir dos diagnósticos 
encontrados foram propostos resultados e intervenções de 
enfermagem coerentes com os cuidados necessários a esse 
público, evidenciando o papel da enfermagem no cuidado em 
saúde desse indivíduo, empoderando esse profissional na 
condução da assistência de qualidade ao neonato. 
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem neonatal. 

Síndrome de PHACES. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

PHACES é um acrônimo, usado para descrever uma 

síndrome caracterizada pela associação de malformações 

congênitas, tais como: má formação na fossa posterior (P); 

hemangiomas cervicofacial (H); anomalias arteriais (A); 

anomalias cardíacas (C); anomalias oculares (E); defeitos 

esternais (S). 

Esta síndrome foi descrita pela primeira vez em 1996 por 

Frieden e colaboradores, e nomeada como: síndrome de 

PHACE. Anos depois, Boulinguez e colaboradores mudaram o 

acrônimo para síndrome de PHACES, acrescentando os 

defeitos esternais (S). Aparece como uma síndrome incomum e 

a expressão completa do quadro clínico é extremamente rara, 

a maioria dos pacientes manifestam fenótipo parcial (GARZON 

et al., 2016). 

As principais malformações da fossa posterior (P) 

incluem hipoplasia cerebelar, cistos aracnóides, disgenesia 

cortical e malformação de Dandy-Walker. Já os hemangiomas 

(H) possuem as mesmas características morfológicas, clínicas 

e evolutivas dos hemangiomas benignos esporádicos. As 
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anomalias arteriais (A) mais presentes são: persistência de 

artérias embriológicas e agenesia da artéria carótida ou 

vertebral. Ambas possibilitam função cerebral normal e 

adequada, porém limitam a capacidade de circulação colateral. 

No sistema cardíaco (C) identificou-se casos de: anomalias do 

arco aórtico, aneurisma, comunicação interventricular, e casos 

raros de ectopia cordis. As anomalias oculares (E) identificadas 

foram: glaucoma, coloboma, microftalmia, criptoftalmia e 

hipoplasia do nervo óptico. Os defeitos esternais (S) descritos 

foram resultantes de deficiência no desenvolvimento ventral, 

eles são raros e incluem fendas do esterno e/ou malformações 

da prega supra-umbilical (CHAMLI, LITAIEM, 2019; ALVAREZ, 

LASJAUNIAS, 2017). 

A característica mais aparente é o hemangioma fácil, e 

segundo Chamli e Litaiem (2019) cerca de 20% das crianças 

com o hemangioma facial progredirão com pelo menos uma das 

anomalias características de PHACES. O risco de anomalias 

extra cutâneas aumenta concomitantemente com o aumento do 

tamanho do hemangioma, e também quando o hemangioma 

envolve diversos segmentos faciais. Além disso, as mais 

comuns anormalidades extra cutâneas são: anormalidades 

cerebrovasculares (91%), cardiovasculares (67%) e cerebrais 

(52%). 

A Síndrome de PHACES é considerada uma condição 

não hereditária e de etiologia desconhecida, sendo mais 

prevalente nas populações caucasianas e hispânicas, bem 

como, apresenta predominância em indivíduos do sexo 

feminino, cerca de 8 casos em mulheres para 1 em homens. 

Para Alvarez e Lasjaunias (2017) o predomínio da Síndrome no 

sexo feminino indica correlação com uma mutação nos genes 

ligado ao cromossomo X, isso também estaria relacionado com 
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a letalidade masculina na fase pré-natal. Alguns autores 

indicam um erro de desenvolvimento entre a 6ª e a 8ª semana 

gestacional, antes ou durante a fase da vasculogênese. 

Na opinião de Chamli e Litaiem (2019), pode suspeitar-

se de PHACES durante a gestação, se caso a ultrassonografia 

evidenciar malformações na fossa posterior, nesse caso deve 

ser indicado a realização da ressonância magnética, a fim de 

confirmar o diagnóstico no período pré-natal. Após o 

nascimento, deve-se cogitar PHACES na presença de 

hemangioma na região cervicofacial maior que 5 cm. O 

diagnóstico é confirmado pela tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, avaliação oftálmica e exame de 

ecocardiograma. Além disso, o diagnóstico precoce favorece a 

diminuição do número e da gravidade das complicações. 

O tratamento deve ser realizado de forma multidisciplinar 

e não há uma padronização no tratamento, o mesmo deve 

objetivar a estabilização hemodinâmica e promover qualidade 

de vida aos indivíduos, sendo direcionado para as 

manifestações clínicas de cada paciente. O tratamento também 

inclui terapia medicamentosa e intervenções cirúrgicas, tudo 

depende da manifestação fenotípica expressa e pelo grau de 

comprometimento (CHAMLI, LITAIEM, 2019). 

O prognóstico varia de acordo com a gravidade da 

manifestação clínica, nesse caso, alguns pacientes entram em 

cuidados paliativos, sendo mais comum encontrarmos sequelas 

neurológicas nos indivíduos acometidos. A longo prazo 

identificou-se: hemangiomas intra e periorbital, implicando na 

visão; hemangiomas intracranianos; hemangiomas do trato 

intestinal (TGI), causando sangramento no TGI; hemangioma 

das vias aéreas, comprometendo a respiração; dor de cabeça 

precoce, prevalente e grave; perdas auditivas e consequente 
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atraso na fala; disfagia; distúrbios alimentares; distúrbios da 

fala; disfunção tireoidiana e o hipopituitarismo, gerando 

deficiência no hormônio do crescimento; hipogonadismo 

hipogonadotrófico e insuficiência adrenal; anomalias dentárias. 

Embora tenha se estudado muito a respeito das complicações 

médicas e a morbidade na PHACES, poucos estudos tratam 

sobre o impacto psicológico e social, bem como, a qualidade de 

vida desses pacientes e do seu meio familiar (GARZON et al., 

2016). 

A maioria dos recém-nascidos (RN) acometidos com a 

Síndrome de PHACES permanecem hospitalizados durante um 

tempo, ou em alguns casos permeiam do nascer ao morrer sem 

sair do hospital. Nesse contexto, a enfermagem exerce um 

papel importante no que se refere à prestação dos cuidados 

integrais a esses neonatos, que devido à complexidade do 

quadro clínico apresentam total dependência. O enfermeiro 

torna-se responsável pela realização dos cuidados de forma 

contínua, sendo de extrema relevância para a sobrevida 

daquele paciente. 

O profissional de enfermagem, dentro da equipe 

interdisciplinar, exerce função primordial que é atentar-se para 

as necessidades de cuidado do neonato e da família que estão 

inseridos no contexto da internação da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN). Este é responsável por atender as 

necessidades de cuidado através da sistematização da 

assistência, a qual compreende as etapas de histórico, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação (MOLA 

et al., 2019). Assim, sistematização é um instrumento 

fundamental para o julgamento clínico e tomada de decisão do 

enfermeiro. 
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Nesse sentido a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) pode ser utilizada na melhoria da qualidade 

da assistência a este RN. Sabe-se que esta sistematização 

confere à equipe de enfermagem organização para a facilitação 

do processo de trabalho do enfermeiro. Esta se fundamenta no 

Processo de Enfermagem (PE) e consiste em uma metodologia 

de organização, planejamento, execução da ação pela equipe 

no período em que se prestam cuidados de enfermagem 

(MOLA et al., 2019). 

Tendo em vista a permanência do neonato no cenário 

hospitalar, se torna indispensável aplicação da SAE, pois essa 

metodologia irá fortalecer a qualidade e a organização do 

cuidado prestado. Através da SAE, o enfermeiro pode avaliar a 

resposta do paciente aos cuidados prestados, o que possibilita 

a reformulação rápida das condutas de enfermagem e resulta 

em maior sobrevida e menor tempo de internação. Além de 

direcionar a assistência, considerando o RN no contexto familiar 

(MOREIRA et al., 2012). Todos os benefícios supracitados 

afirmam a importância da utilização desse instrumento 

metodológico indispensável no processo de trabalho do 

enfermeiro na UTIN. 

Objetivou-se no presente estudo relatar os principais 

cuidados de enfermagem, ao RN com Síndrome de PHACES, 

identificados na rotina do serviço da UTIN. Bem como, 

descrever a sistematização da assistência de enfermagem que 

poderia ser implementada no serviço para atender as 

necessidades do neonato e da família, e assim direcionar e 

melhorar o cuidado prestado. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de um relato de experiência de abordagem 

descritiva, de caráter qualitativo.  Os cuidados prestados ao RN 

compreendem o período de maio a outubro de 2019. As 

atividades foram desenvolvidas em um programa de extensão 

universitária, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), denominado “Cuidado interdisciplinar 

na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal” realizado na UTIN 

da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), situada no 

município de Natal - Rio Grande do Norte.  

O projeto de extensão objetivou proporcionar aos 

acadêmicos de diferentes cursos da UFRN a vivência do 

trabalho prestado na rede de alta complexidade neonatal do 

Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando 

conhecimentos teórico-práticos numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Dessa maneira, os estudantes foram acolhidos pela 

equipe multiprofissional por preceptores que eram profissionais 

do serviço, estes mostraram a atribuição de cada profissional 

na UTIN, passando seus conhecimentos. Além disso, também 

houve a capacitação dos estudantes através da exposição de 

POP’s (Procedimento Operacional Padrão), discussões clínicas 

e troca de experiências. Dessa forma, possibilitou-se aos 

estudantes da graduação de enfermagem visualizarem os 

cuidados de enfermagem realizados, e a partir disso elaborar a 

SAE. 

Para a identificação dos Diagnósticos de Enfermagem 

(DE), adotou-se o processo de raciocínio clínico, baseado na 

Taxonomia dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I 

(NANDA 2018-2020), e para o planejamento dos Resultados e 
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Intervenções de Enfermagem utilizou-se a Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC – 5ª edição) e a 

Classificação de Intervenções em Enfermagem (NIC – 6ª 

edição), respectivamente, possibilitando assim o planejamento 

das metas e intervenções de enfermagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os principais cuidados de enfermagem observados na 

dinâmica do serviço foram: monitorização hemodinâmica, 

manutenção do colete de compressão torácica; aplicação de 

Ácidos Graxos Essenciais (AGE) em regiões descamativas. Os 

cuidados relacionam-se diretamente com as necessidades 

expressas pelo RN com a Síndrome de PHACES, tornando o 

cuidado de enfermagem individualizado para cada paciente. A 

tabela a seguir relaciona os problemas identificados com os 

cuidados de enfermagem implementados pela equipe, a fim de 

reduzir as complicações dos agravos já manifestados pelo 

neonato. 

 

Tabela 1. Relação entre os problemas identificados e os 
cuidados de enfermagem identificados no serviço. 

Problemas identificados Cuidados de enfermagem 

Ectopia cordis Monitorização hemodinâmica 

Agenesia de esterno Colete de compressão torácica 

Hemangioma facial Aplicação de ácidos graxos 
essenciais 

Ectopia cordis Barreira de proteção (curativo) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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O RN internado em uma UTIN possui uma fragilidade e 

instabilidade própria, necessitando de uma atenção especial 

por parte da equipe, que por sua vez terá que desenvolver 

perspicácia e sensibilidade para prestar uma assistência com 

segurança para esse público. Portanto, além dos cuidados 

específicos já descritos, foram implementados cuidados gerais, 

como: cuidados com a pele; controle de temperatura; cabeceira 

elevada; controle de infecção hospitalar; assistência 

ventilatória. 

Considerando-se as especificidades de cuidados que o 

RN com Síndrome de PHACES requer, se faz pertinente expor 

a SAE que poderia ser implementada no serviço pelo 

profissional de enfermagem. Dessa maneira, foram elencados 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, 

pautados, respectivamente, na NANDA, NOC e NIC, expostos 

a seguir. 

Os diagnósticos acima estão associados com as 

problemáticas desenvolvidas pelos RN com a Síndrome de 

PHACES. Os diagnósticos de enfermagem se constituem de 

um grande aliado para o enfermeiro em suas atividades 

profissionais diárias, facilitando e direcionando a  assistência de 

enfermagem, juntamente aos demais cuidados específicos de 

cada neonato.  
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Tabela 2. Diagnósticos de Enfermagem evidenciado pelas 
características definidoras, fatores relacionados e condições 
associadas. 

Diagnósticos 
de 

Enfermagem 

Características 
definidoras 

Fatores 
relacionados / 

Fatores de risco 

Condições 
associadas 

Padrão 
respiratório 

ineficaz 

Capacidade vital 
diminuída; 

excursão torácica 
alterada 

- Deformidade da 
parede do tórax; 

deformidade óssea; 
prejuízo 

musculoesquelético; 
prejuízo neurológico 

Integridade da 
pele 

prejudicada 

Alteração na 
integridade da 

pele 

Extremos de idade Alteração na 
pigmentação 

Risco de 
infecção 

- Alteração na 
integridade da pele 

Doença crônica 

Risco de 
vínculo 

prejudicado 

- Doença da criança 
impede o início do 

contato com 
pai/mãe 

- 

Fonte: NANDA, 2018. 
 

Dessa maneira, temos o padrão respiratório ineficaz 

associado com a agenesia do esterno, a qual dificulta a 

expansibilidade torácica e, portanto, o padrão respiratório se 

torna ineficaz. A integridade da pele prejudicada está associada 

não somente às intervenções realizadas na rotina do serviço, 

mas ao hemangioma facial apresentado na Síndrome de 

PHACES o qual pode lesionar, tornando-se uma porta de 
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entrada para infecções graves em consequência da sua 

vascularização. Já o risco de infecção comum em todos os RN 

internados em UTIN, se destaca, nesse caso, pela exposição 

cardíaca (ectopia cordis) a qual é idealmente protegida do 

ambiente externo através do uso de curativos de proteção até 

que seja recomendada a correção cirúrgica.  

De acordo com Silva et al., 2017 a UTIN é um ambiente 

em que o cuidado está além da esfera biológica, nas atividades 

técnicas e científicas, o cuidado deve envolver toda a totalidade 

em que aquele neonato se insere, com um olhar holístico. Os 

familiares necessitam também de cuidado já que a situação de 

doença no RN pode não ser esperada e desencadear 

mecanismos de enfrentamento ineficazes que poderão causar 

prejuízos emocionais, por isso a importância do diagnóstico de 

risco de vínculo prejudicado. 

A seguir serão expostos os resultados de enfermagem 

referentes aos diagnósticos de enfermagem previamente 

elencados. 

Os resultados de enfermagem foram selecionados a 

partir dos diagnósticos elencados e direcionados para as 

necessidades do neonato com Síndrome de PHACES. Na 

escolha dos resultados objetivou-se alcançar a estabilidade 

hemodinâmica, a integridade da pele e a prevenção e proteção 

contra infecção através da observação e análise clínica do 

profissional. Além disso, o enfermeiro pode atuar no 

desenvolvimento do vínculo entre a família e o lactente durante 

a visita dos pais, estimulando o toque, o carinho. Somando-se 

a isso o profissional pode avaliar o enfrentamento da família 

com relação a doença do neonato e proporcionar acolhimento 

de suas queixas a fim de promover conforto à família. 
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Tabela 3. Resultados de Enfermagem esperados e metas 
estabelecidas, referente aos Diagnósticos de Enfermagem 
traçados. 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Resultados de 
enfermagem 

Indicadores Resultado 
esperado 

Padrão respiratório 
ineficaz 

Estado respiratório Frequência 
respiratória 

Ritmo respiratório 

Ausculta de sons 
respiratórios 

Saturação de 
oxigênio 

3 

3 

3 

3 

Integridade da 
pele prejudicada 

Integridade tissular: 
pele e mucosas 

Lesões na pele 

Integridade 
tecidual 

4 

3 

Risco de infecção Gravidade da 
infecção: Recém-

nascido 

Instabilidade da 
temperatura 

Taquicardia 

Arritmias 

Hipotensão 

Hipertensão 

Palidez 

Manchas na pele 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 
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Pele fria e 
pegajosa 

Exantema 

4 

Risco de vínculo 
prejudicado 

Vínculo Pais-
Lactente 

Toca, afaga, 
acaricia o 
lactente. 

Sorri para o 
lactente 

Visita o berçário 

Faz contato com 
os olhos 

3 

4 

4 

4 

Fonte: NOC, 2016. 

 

A identificação dos resultados de enfermagem e de seus 

indicadores possibilita ao enfermeiro traçar ações e buscar 

intervenções afim de proporcionar melhor qualidade de vida 

aquele paciente, atendendo as necessidades humanas 

básicas.  

A partir das metas estabelecidas previamente nos 

resultados, pode-se intervir direcionando-se para a melhora do 

paciente e alcance dos resultados esperados. Pode-se realizar 

a assistência ventilatória e a monitorização dos sinais vitais 

objetivando-se um melhor conforto respiratório e estabilidade 

hemodinâmica. Bem como se propõe o cuidado com a pele, 

através da limpeza e da estimulação da regeneração celular 

com medicamentos de via tópica e/ou ácidos graxos essenciais. 
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Tabela 4. Diagnósticos de enfermagem relacionados com as 
Intervenções de enfermagem propostas. 

Diagnósticos de enfermagem Intervenções de enfermagem 

Padrão respiratório ineficaz Assistência ventilatória 

Monitorização de sinais vitais 

Integridade da pele prejudicada Administração de Medicamentos: 
Tópica. 

Higienização 

Risco de infecção Controle de imunização 

Controle da nutrição 

Controle de infecção 

Controle de medicamentos 

Identificação de risco 

Proteção contra infecção 

Supervisão da pele 

Risco de vínculo prejudicado Redução da ansiedade 

Promoção do envolvimento familiar 

Fonte: NIC, 2016. 

 

A segurança do paciente é uma prática comum no 

cenário hospitalar, porém se deve ter mais cautela ao se 
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deparar com RN que tenham maiores suscetibilidades de 

adquirir infecção, como no caso descrito. Logo, o profissional 

deve realizar o exame físico corriqueiramente para implementar 

condutas a fim de minimizar os riscos que o paciente pode 

desenvolver, além de investigar sinais iniciais de infecção. 

Além disso, o profissional de enfermagem tem o papel de 

articular o vínculo entre a família e o neonato, dessa forma o 

enfermeiro pode interagir com o familiar para tirar dúvidas, 

aconselhar, confortar e envolvê-lo no cuidar quando possível. 

Assim, o familiar irá sentir-se mais informado quanto o estado e 

às necessidades do RN, diminuindo a sua ansiedade. Ao 

observar o ambiente e maneira como o cuidado está sendo 

prestado, o familiar pode passar a criar vínculos também com a 

equipe multiprofissional, o que corrobora com a redução dos 

fatores ansiogênicos e reflete diretamente na assistência 

prestada aquele RN hospitalizado, visto que a família é um 

importante aliado para a restauração da saúde daquele 

neontato. 

Dessa forma, torna-se evidente a imprescindibilidade da 

assistência de enfermagem não só na síndrome de PHACES, 

mas na neonatologia como um todo, visto a complexidade e 

particularidade da área. Sendo assim, o enfermeiro deve se 

atentar a não só cuidar do estado funcional do RN, mas também 

ter um olhar sobre a família daquele neonato, que muitas vezes 

precisa do cuidado e  atenção da equipe multidisciplinar. 

  

CONCLUSÃO 

 

A síndrome de PHACES requer da equipe de assistência 

à saúde um olhar direcionado a suas singularidades. Frente a 

essa proposta, o presente relato de experiência evidenciou 
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como principais cuidados de enfermagem na assistência desta 

síndrome: a) monitorização hemodinâmica; b) manutenção do 

colete de compressão torácica; c) aplicação de Ácidos Graxos 

Essenciais (AGE) em regiões descamativas; d) utilização de 

barreiras de proteção (curativo), quando necessário. Os 

cuidados evidenciados foram fundamentais para a proposta da 

Sistematização escolhida, pois a partir destes foi possível 

elencar as principais demandas do RN com Síndrome de 

PHACES.  

Considerando-se os diagnósticos, os resultados e 

intervenções de enfermagem propostos, têm-se como produto 

final, a seguinte tabela: 

 

Tabela 5. Relação dos diagnósticos de enfermagem (NANDA) 
com os resultados (NOC) e a intervenções (NIC) propostas. 

Diagnósticos de 
enfermagem 

Resultados de 
enfermagem 

Intervenções de 
enfermagem 

Padrão respiratório 
ineficaz 

Estado respiratório Assistência 
ventilatória 

Monitorização de 
sinais vitais 

Integridade da pele 
prejudicada 

Integridade tissular: pele e 
mucosas 

Administração de 
Medicamentos: 

Tópica. 

Higienização 

Risco de infecção Gravidade da infecção: 
Recém-nascido 

Controle de 
imunização 

Controle da nutrição 
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Controle de infecção 

Controle de 
medicamentos 

Identificação de risco 

Proteção contra 
infecção 

Supervisão da pele 

Risco de vínculo 
prejudicado 

Vínculo Pais-Lactente Redução da 
ansiedade 

Promoção do 
envolvimento familiar 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Conclui-se que o presente estudo possibilitou a 

observação do processo de trabalho dos enfermeiros da UTIN 

e com isso, percebeu-se a importância de utilizar a SAE para 

proporcionar e direcionar a assistência de forma integral em 

casos de quadro clínicos específicos em neonatologia, além 

disso, reafirma a relevância da participação efetiva do 

enfermeiro na composição da equipe multidisciplinar, 

empoderando o profissional de enfermagem na condução da 

assistência e enfatizando seu papel como provedor do cuidado 

integral em saúde. 
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RESUMO: A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica, 
pertencente ao grupo das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT), que atinge mundialmente uma 
prevalência elevada, é associada aos fatores genéticos, idade, 
sedentarismo, dieta irregular e principalmente obesidade. Com 
isso, a pesquisa tem como objetivo contextualizar a DM e suas 
particularidades na atenção primária.  Trata-se de uma revisão 
de literatura de caráter descritivo-exploratória, de abordagem 
qualitativa, com escopo dos últimos cinco anos, a partir dos 
descritores “DIABETES MELLITUS”, “ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE” e “ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM”, e das 
bibliotecas virtuais: Bireme e SciELO, além de materiais 
complementares. O estudo aponta a importância da assistência 
de enfermagem prestada ao diabético, bem como os entraves 
e potencialidades da aplicabilidade do que é preconizado pelos 
órgãos vigentes. Vale ressaltar que trabalhar o binômio família 
e paciente é de extrema importância para adesão e a 
conscientização das mudanças nos hábitos. Levando em conta 
os aspectos abordados, é de suma importante o conhecimento 
sobre a DM a fim de melhorar a qualidade de vida desses 
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indivíduos acometidos, além disso, evidencia-se as ações 
terapêuticas indicadas para evitar os possíveis 
comprometimentos que a DM pode levar. Contudo, as ações e 
estratégias adotas são fundamentais para o declínio de novos 
casos e para o tratamento visando evitar complicações agudas 
e/ou sistêmicas que o DM pode levar aos portadores dessa 
doença. 
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus. Atenção Primária à 
Saúde. Assistência de Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

sofrem constantemente aumento nas taxas de prevalência e 

incidência, caracterizada de forma mundial. Se apresentam 

como um problema de saúde pública, tendo como os fatores 

principais o crescimento populacional, estado nutricional e os 

aspectos epidemiológicos. As DCNT são caracterizada por 

serem multifatoriais, que possuem um longo período de latência 

e sem sintomatologias, além das manifestações clínicas nas 

quais variam em relação à gravidade, levando de uma simples 

debilitação até a letalidade (Lessa, 1994; Reiners, Azevedo, 

Vieira & Arruda, 2008; Mendes, 2011, aput GAMA, 2017, p.3). 

O Diabetes Mellitus (DM) é classificado como uma 

DCNT, dividida principalmente em dois tipos, DM tipo 1 e tipo 2, 

sendo o segundo tipo o mais frequente na população, onde a 

principal característica em ambos os tipos é o 

comprometimento do metabolismo da glicose, causando no 

paciente uma hiperglicemia crônica. O DM tipo 1 é causado 

principalmente por um processo autoimune que acarreta a 

destruição das células betas presentes no pâncreas, logo, 

levando o indivíduo em estágio absoluto de dependência de 

insulina exógina para prevenção de complicações periféricas e 
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sistêmicas. Já o DM tipo 2 é resultado da resistência à ação da 

insulina nos seus receptores de glicose, ocasionando assim o 

aumento de glicose no sangue (SILVA, 2012, aput, COSTA, et 

al., 2017). 

Além disso, o DM é tido como um problema de saúde de 

nível mundial, apresentando uma prevalência global de 425 

milhões de pessoas diagnosticadas com DM segundo a 

Internacional Diabetes Federation (IDF). Grande parcela dessa 

população acometida está localizada em países em 

desenvolvimento, assim como o Brasil, onde existe mais de 12 

milhões de portadores de DM. Diante disso, a faixa etária com 

maior correspondência de casos está entre 45 e 65 anos, como 

também uma maior prevalência dos casos de DM tipo 2 (90% a 

95%). Contudo, estima-se que até 2045 ocorra um aumento 

mundial de aproximadamente 200 milhões pessoas com a 

doença (BRASIL, 2013, aput GONÇALVES, 2017, p.22).  

Os indivíduos diagnosticados com diabetes, se 

comparado aos não diabéticos, sofrem com uma mudança na 

qualidade de vida. Estas alterações se dão devido ao cliente ter 

que se adaptar aos novos hábitos, no qual irão proporcionar um 

melhor controle do seu metabolismo, dentre estas a utilização 

de medicamentos, acompanhamento nutricional e práticas 

regulares de atividades físicas (ASSUNÇÃO, et al., 2017). 

Relacionado a esse aumento de novos casos de DM, 

estão a incidência de elevação das variáveis de adiposidade, 

sedentarismo, consumo exacerbado de carboidratos e gorduras 

saturadas na sociedade. Além disso, existe de mais fatores que 

podem levar o desenvolvimento do DM, principalmente ao DM 

tipo 2, como, fator idade (superior a 45 anos), excesso de peso, 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), alteração no colesterol e 

triglicérides, como também o fator familiar como predisposição 
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ao desenvolvimento da DM, seja tipo 1 ou 2 (COSTA, et al., 

2017) 

Tendo em vista essa problemática, é de suma 

importância para serviços públicos de saúde o desenvolvimento 

de planejamento e ações que tenham a finalidade em educar, 

prevenir e tratar o indivíduo com DM em seu âmbito domiciliar 

ou hospitalar. Neste modo de adaptação a nova realidade, o 

indivíduo deve se responsabilizar por manter a evolução das 

mudanças comportamentais de forma significativa. Entretanto 

para que haja eficácia, é necessário adquirir conhecimentos e 

desenvolver o autocuidado em benefício a sua vida. Os níveis 

de atenção primária se destacam pela promoção de educação 

em saúde, no qual contribuem para a instrução do autocuidado 

de forma correta, proporcionando o conhecimento para lidar as 

situações de controle glicêmico e redução das complicações 

quando não controlado (ASSUNÇÃO, et al., 2017). 

O enfermeiro tem grande relevância nesse processo de 

assistência, seja no planejamento, coordenação, implantação e 

avaliação dessas ações e programas afim de garantir maior 

êxito. Nesse aspecto, a Atenção Primária a Saúde (APS) se 

destaca por proporcionar programas e atendimento focado a 

esse público, como por exemplo o Sistema de Cadastramento 

e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) 

que é disponibilizado pelo DATASUS, e tem como finalidade o 

cadastramento dos indivíduos diagnosticados com Hipertensão 

Arterial (HA) e/ou DM, no qual ainda há uma grande resistência 

por parte dos profissionais na pratica (SANTOS, SILVA e 

MARCON, 2015). 

Ademais, as Unidades Básicas possuem uma equipe 

multiprofissional, com intuito de oferecer uma assistência 

qualificada e completa, afim de obter resultados satisfatórios 
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para a vida do cliente. Entretanto, na realidade algumas equipes 

saem mais sobrecarregada que outras. A exemplo a da 

enfermagem, que além das suas atividades busca suprir a dos 

profissionais médicos. Que é a mais questionada, devido a 

didática adotada, o tempo das consultas, que acabam 

impossibilitando uma investigação mais precisa e coerente. 

Soma-se a isso a dificuldade que os usuários tem em 

compreender a doença, visto que no consultório médico as 

consultas são insatisfatórias neste quesito. A classe da 

enfermagem geralmente é a mais procurada para melhor 

esclarecimento pelas pessoas que tem diabetes. Assim avalia-

se o trabalho interdisciplinar e a interação entre as equipes de 

forma falha, apresentando dificuldades que acabam por 

prejudicar o cuidado aos diabéticos (GAMA, GUIMARÃES e 

ROCHA, 2017).  

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo buscar 

conhecimentos sobre a DM e a atuação da enfermagem na 

educação, prevenção e tratamento na atenção primária. Além 

disso, avaliar que sua atuação é de extrema importância, a fim 

de proporcionar o aumento da qualidade de vida do paciente, 

podendo contribuir com o desenvolvimento de práticas 

educativas que são elementos centrais na promoção da saúde 

e melhoria nas condições de vida. 

 

MATERIAIS E METÓDO 

Este estudo teve características descritivo-exploratória, 

retrospectiva, com abordagem qualitativa, através da 

revisão bibliográfica de livros, artigos nacionais e 

publicações do Ministério da Saúde. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de setembro e outubro de 2019.  

Para isso, estabeleceu-se a seguinte questão norteadora: 
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Diante de que situações estão sendo desenvolvidas as 

estratégias e ações da assistência de enfermagem na 

atenção primária? 

Afim de realizar uma busca mais precisa nos periódicos, 

foram utilizados descritores cadastrados no Portal de 

Descritores das Ciências da Saúde (DeCS) “DIABETES 

MELLITUS”, “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE” e 

“ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM”, unidos pelo conector 

booleano “AND”. Os artigos foram coletados através das 

bibliotecas virtuais do Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO).   

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos 

completos, disponíveis gratuitos online que abordassem a 

temática; no idioma português e num espaço temporal dos 

últimos cinco anos. Como critérios de exclusão foram 

estabelecidos: materiais que apareciam repetidamente na 

base de dados; que não abordassem a temática; que não 

tinham texto completo disponível ou que se apresentasse 

em outro idioma que não o citado. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foi realizada a leitura do 

título e do conteúdo dos artigos e selecionados aqueles 

que atendiam ao objetivo da coleta.  

 Na base de dados da Bireme foram encontrados 350 

artigos, dos quais foram selecionados apenas 46 materiais. 

Já na base de dados da SciELO foram encontrados 102 e 

selecionados 31 artigos. Após incluir os critérios de 

inclusão e exclusão, foi feita uma leitura dos materiais 

selecionados, e desses apenas 10 artigos foram analisados 

e utilizados para a pesquisa. Para a construção de 

argumentos necessários foram utilizadas literaturas 
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complementares para auxiliar na contextualização e 

problematização da temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Quadro 1- Exibe a distribuição dos artigos localizados a 
partir dos descritores selecionados de acordo com os sites de 
busca. 

Base de Dados Encontrados Selecionados Analisados 

Bireme 350 46 04 

SCIELO 102 31 06 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

             Quadro 2- exibe as características levantadas dos 

estudos selecionados para compor a discussão do estudo: título 

do estudo, ano de publicação e objetivos do estudo. 
Título Ano Objetivos 

Atenção primária às pessoas 

com diabetes mellitus na 

perspectiva do modelo de 

atenção às condições 

crônicas. 

2016 Avaliar a atenção à saúde desenvolvida 

pelos integrantes da Atenção Primária à 

Saúde às pessoas com diabetes mellitus 

na perspectiva do Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas. 

AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO EM GRUPO DE 

DIABETES NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE. 

2016 Avaliar a educação em grupo para o 

controle metabólico dos usuários com 

diabetes mellitus 2 na Atenção Primária à 

Saúde. Método: Trata-se de um desenho 

pré e pós teste em um grupo com amostra 

constituída por 76 usuários com diabetes 

mellitus aleatoriamente recrutados. 
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Complicações e o tempo de 

diagnóstico do diabetes 

mellitus na atenção primária. 

2014 Analisar a associação entre o tempo da 

doença e o aparecimento de 

complicações do diabetes mellitus e 

descrever as características da população 

de diabéticos de um município de médio 

porte do Centro Oeste mineiro. 

CONSULTA DE 

ENFERMAGEM PARA 

PESSOAS COM DIABETES 

E HIPERTENSÃO NA 

ATENÇÃO BÁSICA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

2017 A relevância da assistência de 

Enfermagem na monitorização dos 

fatores de risco dos usuários que 

convivem com diabetes mellitus e 

hipertensão arterial é evidenciada pelas 

elevadas taxas de morbimortalidade, 

principalmente na idade adulta. As 

complicações provenientes dessas 

comorbidades revelam a necessidade do 

fortalecimento da assistência na Atenção 

Primária. 

Fatores associados à adesão 

ao tratamento de pacientes 

com diabetes mellitus. 

2013 Investigar associação entre adesão ao 

tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e 

variáveis sociodemográficas, clínicas e 

controle metabólico 

Conhecimento e atitude de 

pacientes com diabetes 

mellitus da Atenção Primária 

à Saúde. 

2017 Avaliar o conhecimento e a atitude de 

pacientes com diabetes mellitus da 

Atenção Primária à Saúde e fatores 

associados. 

Diabetes Mellitus e atenção 

primária: percepção dos 

profissionais sobre os 

problemas relacionados ao 

cuidado oferecido às 

pessoas com diabetes. 

2017 Estudo qualitativo é identificar e analisar 

como os profissionais da Atenção 

Primária à Saúde (APS) do município de 

Divinópolis, MG, percebem os problemas 

relacionados ao cuidado oferecido às 

pessoas com diabetes. 
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Epidemiologia e cuidado à 

Diabetes Mellitus praticado 

na Atenção Primária à 

Saúde: uma revisão 

narrativa. 

2017 Realizar uma busca de estudos 

epidemiológicos sobre Diabetes e sobre 

os cuidados prestados na Atenção 

Primária no Brasil. 

UM OLHAR PARA A 

PREVENÇÃO DAS 

COMPLICAÇÕES 

CRÔNICAS DO DIABETES 

SOB AS LENTES DA 

COMPLEXIDADE. 

2017 Avaliar como os profissionais da Atenção 

Primária à Saúde desenvolvem atividades 

preventivas para evitar as complicações 

crônicas nas pessoas com Diabetes 

Mellitus atendidas nesse nível da atenção. 

ASSISTÊNCIA ÀS 

PESSOAS COM DIABETES 

NO HIPERDIA: 

POTENCIALIDADES E 

LIMITES NA PERSPECTIVA 

DE ENFERMEIROS. 

2015 Avaliar como os profissionais da Atenção 

Primária à Saúde desenvolvem atividades 

preventivas para evitar as complicações 

crônicas nas pessoas com Diabetes 

Mellitus atendidas nesse nível da atenção. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

          A ocorrência de mudanças no perfil brasileiro nas últimas 

décadas, principalmente no aumento da expectativa de vida, 

como também na alteração em hábitos alimentares e o 

sedentarismo, contribuíram para a elevação do aparecimento 

das DCNT, ocasionando assim o surgimento de comorbidades 

e complicações agudas e/ou crônicas. Diante disso, a 

importância do desenvolvimento de ações, programas e 

políticas públicas com o objetivo de minimizar o aumento 

dessas variáveis são essenciais (SALCI, MEIRELLES e SILVA, 

2016). 

 Dessa forma, para que o cuidado ocorra de forma 

caracterizada é determinado que se imponha um sistema 

hierarquizado na assistência à saúde, sendo sua base o nível 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DIABETES MELLITUS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ENFOQUE NAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

430 
 

primário, disponibilizando de equipes multiprofissionais que 

priorizem ações que causem grande impacto na redução de 

possíveis complicações que os usuários possam desenvolver 

durante toda a vida. Logo, destaca-se o papel da enfermagem, 

sendo de grande relevância na monitorização dos fatores de 

risco, controle de agravos, intervenções de educação em 

saúde, atenção às necessidades individuais, como também a 

sistematização do cuidado, seja de forma individual ou coletiva 

(ENCARNAÇÃO, SANTOS e HELIOTÉRIO, 2016). 

             A atuação do enfermeiro tem grande importância na 

assistência prestada ao diabético, visto que a educação em 

saúde deve ser continuada e esclarecida no primeiro contato. 

Logo compete ao profissional a consulta de enfermagem afim 

de rastrear o contexto histórico do paciente em sua totalidade 

com informações que sirvam de base para a fatores de risco 

e/ou agravantes. No qual direciona o profissional a traçar uma 

estratégia a ser implementada ao cliente de acordo com a sua 

necessidade. Neste sentido, a prática do autocuidado objetiva-

se a melhoria da qualidade de vida, portanto o estímulo e o 

auxílio a essa atividade deve ser contínuo. Este plano de 

cuidado deve ser direcionado aos novos hábitos de vida a 

serem adotados, promovendo melhor qualidade e expectativa 

de vida dos usuários com DM (BRASIL, 2013). 

Além disso, a construção da troca de informações com 

os usuários de forma a educar é indispensável, permitindo 

assim o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva 

sobre o processo saúde-doença que o acometem e assim 

estimulando o indivíduo a uma atenção mais cuidadosa para si 

mesmo, e consequentemente mais interação com os 

profissionais. Isso permite que esta educação não seja baseada 

na superficialidade, e sim em totalidade e integralidade, diante 
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à complexidade do processo saúde/doença. Ou seja, 

considera-se uma estratégia básica para a promoção da saúde 

e a prevenção de doenças e agravos (SALCI, MEIRELLES e 

SILVA, 2016). 

Tendo em vista, a importância da consulta de 

enfermagem, ela deve possuir um objetivo, no qual prioriza a 

educação em saúde tanto do indivíduo quanto o contexto em 

que se encontra inserido, tendo como finalidade reforçar 

estratégias para melhorar a condição de vida do paciente com 

DM, mantendo a sua autonomia e também a responsabilidade 

sobre o seu cuidado. Além disso, deverá ser bem estruturada e 

atender as necessidades de um cliente que possui DM. Dessa 

forma utiliza-se a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) nas consultas, na qual apresentará os 

seguintes tópicos: Histórico; Exame físico; Diagnóstico das 

necessidades do cuidado; Planejamento da assistência; 

Implementação da assistência; Avaliação do processo do 

cuidado (BRASIL, 2013). 

É possível observar ainda, que o enfermeiro pode obter 

um olhar muito amplo ao usuário, que vai além do que é tratado 

no modelo biomédico. Pois tem um contato mais íntimo com o 

paciente, possibilitando um acompanhamento mais complexo 

devido a forma que profissão adota pela SAE (TORRES, 

CORTEZ e REIS, 2016). 

Além das práticas de educação em saúde, para a 

enfermagem o acolhimento junto com a escuta qualificada é 

primordial para que o usuário passe a conviver melhor com sua 

condição crônica. Sendo necessário que o usuário perceba o 

risco que o DM ocasiona a fim de torna-lo corresponsável do 

cuidado. Essas ações de enfermagem devem auxiliar o usuário 

a reconhecer seu problema de saúde como também fatores de 
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risco, vulnerabilidades, prevenir complicações, alcançar bom 

controle metabólico, adesão ao tratamento farmacêutico e não 

farmacêutico, alimentação regular junto com a frequência de 

exercícios físicos (Brasil, 2013, GAMA et al., 2017). 

Entretanto existe algumas fragilidades neste processo, 

sendo a mais comum a adesão ao tratamento. É o maior 

desafio, pois se dá as mudanças do estilo de vida, que devem 

ser tratadas não só com o indivíduo, mas também em seu 

contexto familiar. Não somente este, devido as brechas na 

integralidade do cuidado e também a falta de um protocolo 

sistematizado, cada profissional adota a sua maneira de 

trabalhar com as pessoas diabéticas. Identificando restrições e 

dificuldades para manter um padrão de referência, 

consequentemente mantendo o processo terapêutico 

incompleto, desde o cadastramento até o encaminhamento a 

médicos especialistas, como por exemplo endocrinologista, o 

que acarreta o agravamento do quadro (GAMA, GUIMARÃES 

e ROCHA, 2017). 

No entanto, a enfermagem sobrecarregada devido a 

diversas atividades a serem prestadas não só aos diabéticos, 

mas em toda a Unidade Básica de Saúde (UBS) e também por 

muita das vezes o auxílio médico não suprir a demanda, o 

enfermeiro acaba enfrentando vários impasses que dificultam a 

efetivação desse cuidado de forma completa, ficando sempre a 

desejar em alguns pontos. Com a ferramenta HIPERDIA, caso 

funcionasse em sua integralidade teria uma eficácia satisfatória 

no cuidado, mas a teoria não condiz com a realidade. A 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) promove reuniões a fim 

de esclarecer a importância do tratamento, do autocuidado, 

incentivando as práticas educativas, mas ainda existe 

resistência dos usuários e também de outros profissionais, que 
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permanecem no comodismo afetando o andamento da unidade 

como todo e principalmente na qualidade da assistência 

prestada  (SANTOS, SILVA e MARCON, 2014). 

Nessa perspectiva, também é essencial a valorização 

dos saberes culturais, sociais e religiosos desses usuários, 

tentando assim mesclar informações que abordem a 

importância do cuidado em saúde, bem como a sua relevância 

na promoção e prevenção de agravos nos usuários com DM. A 

importância da ação de uma boa equipe profissional aliada com 

práticas de ensino e dinâmicas inovadoras colaboram 

positivamente para uma melhor formação interdisciplinar entre 

a equipe, como também entre os usuários, possibilitando assim 

novos meios de comunicação para facilitar a difusão de 

informações e cuidados (BRASIL, 2013). 

Em vista disso, atrelar esses usuários no 

acompanhamento longitudinal é crucial, assim tendo um 

monitoramento e controle para possíveis intervenções. Deste 

modo, o papel da enfermagem nesse contexto é fundamental, 

seja auxiliando na estruturação de um planejamento prévio para 

esses usuários, como também englobando a equipe 

multiprofissional afim de proporcionar um acompanhamento 

contínuo, integral, humanizado e de qualidade. Faz-se 

necessário o acompanhado do contexto familiar para melhor 

adesão a nova realidade, bem como explicar detalhadamente o 

processo no qual a saúde destes indivíduos está acometida, 

tentando de forma simples e efetiva vislumbrar em todas as 

esferas possíveis a DM. Além de ter um enfoque na adaptação 

psicológica e emocional, permitindo uma educação 

motivacional para si e para a conjuntura no qual está inserido 

(ASSUNÇÃO et al., 2017) 
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Os portadores de Diabetes Mellitus têm um agravante 

característico e com elevada incidência, que é conhecido com 

o Pé Diabético. Caracterizado por ulcerações nos tecidos, 

infecções e pode levar a consequências maiores como a 

perda/amputação das extremidades, principalmente as 

inferiores. Com o estudo das causas, pode ser classificado em 

Pé Neuropático, Pé Isquêmico e Pé Misto, que são comuns em 

pessoas com DM. O neuropático tem a diminuição da 

sensibilidade que progride constantemente, apresenta 

temperaturas elevadas, com presença de edemas, pulsos 

simétricos e a integridade da pele fissurada e ressecada. Já o 

isquêmico apresenta comprometimento na capacidade de 

caminhar, visto à presença de dor que pode ser amenizada com 

a elevação do membro, além de temperatura menores, 

presença de rubor, pele extremamente fina e diminuição ou 

ausência do pulso.  Ao misto, refere-se sinais e sintomas 

característicos do neurovascular e neuropático. (GRUPO DE 

TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001; 

PARISI, 2003, aput  BRASIL, 2016). 

Das consultas realizadas ao diabético, é necessário a 

avaliação dos pés a fim de prevenir danos e/ou recuperar a 

saúde. Nesta avaliação, o enfermeiro pode instruir o paciente a 

adotar medidas que favoreçam melhorias ao conforto e evite 

complicações.  A forma avaliativa organizada proporciona ao 

indivíduo e a equipe melhorias em relação ao tempo e a 

necessidade a ser abordada (DUNCAN et al., 2013; BRASIL, 

2016).  

Cada usuário tem um espaço para os registros da sua 

avaliação do pé, que promoverá um detalhamento preciso da 

situação pelo Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

Facilitando um olhar mais amplo da equipe a singularidade do 
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paciente, identificando e promovendo fatores que sejam 

agravantes, e por consequência intervindo (GAMBA et al., 2004 

aput BRASIL, 2016). 

De acordo com o manual do pé diabético, a avaliação 

deve ser realizada por profissionais de nível superior, tendo 

como preferência o enfermeiro. Porém existem situações que 

acabam por consequência fazendo com que a função seja 

delegada a técnicos de enfermagem e até os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Mas está só poderá ser 

realizada caso haja a instrução e tem como objetivo apenas a 

orientação de cuidados para serem adotadas e a diferenciação 

se há ou não presença de lesões. Caso tenha é repassado para 

enfermeiro e avaliado para ter alguma implementação (BRASIL, 

2016). 

Vale salientar que assistência do cuidado prestado aos 

clientes com Diabetes Mellitus vai muito além do cuidado 

relacionado ao pé diabético (BRASIL, 2013). 

Há indícios que os cuidados que mais têm ações 

positivas sobre a saúde da pessoa com DM, são passivamente 

negligenciados, tendo como preocupação maior por parte dos 

profissionais e também dos usuários apenas os índices 

glicêmicos controlados. A figura apresentada com o desenho de 

uma mão, tem como objetivo demonstrar de forma simples uma 

abordagem mais completa em relação diabético.  Mantendo a 

ordem decrescente das intervenções de maior importância 

(ERLICH et al., 2014 aput BRASIL, 2016). 
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FIGURA 1: “Dê uma mão ao seu paciente com Diabetes”  

 

Fonte:  Manual do pé diabético, 2016. 

Abordando sobre a perspectiva da educação em saúde, 

o indivíduo detém um conhecimento pessoal e não deve ser 

visto apenas como o canal que recebe as informações 

passadas pelo emissor. Isso se dá devido a bagagem que vem 

sendo incrementada ao longo da vida, na qual se tem o contexto 

social, cultural, econômico e científico. Sendo na realidade a 

interação com saber do outro que por consequência acaba 

moldando a construção de novas ideias em contextos distintos 

(ALCIOLI, 2008 aput GONÇALVES, 2017, p. 34).  

           Segundo Gonçalves (2017), existem eixos que alicerçam 

promoção em saúde realizada na Atenção Primária, visto que a 

educação facilita o acesso e manuseio das ferramentas para o 

seu próprio cuidado. 

Portanto, conceitua-se a educação em saúde, em 

consonância com a promoção. Afim de abranger os aspectos 
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da sociedade como um todo e não apenas em determinadas 

esferas que estão sob risco de adoecimento. Assim, é 

demasiadamente importante ter um olhar dinâmico e que 

promova o bem-estar dos indivíduos no contexto que está 

inserido (MACHADO et al., 2007 aput GONÇALVES, 2017, p. 

34). 

Na Atenção Básica (AB), a DM é tratada dentro do 

sistema de saúde organizado em rede, sendo esta a principal 

“porta de entrada” do serviço. O enfermeiro tem autonomia para 

aplicar didáticas que promovam melhorias para a população, 

seja em caráter individual ou coletivo. Uma forma bastante 

trabalhada é as oficinas educativas para os diabéticos, que tem 

o intuito de passar confiança ao cliente, de modo que estes não 

se sintam desacompanhados e que sejam valorizados. Além de 

esclarecer as dúvidas, implementar atitudes que resultem em 

melhorias para lidar da melhor forma com a sua diabetes 

(PETERMANN, et al., 2015). 

Desta forma, o paciente é instigado a assumir a 

responsabilidade do papel terapêutico, com base nos 

conhecimentos adquiridos e desenvolvem meios que tenha 

melhor aplicabilidade respeitando a sua capacidade. As 

práticas educativas proporcionam melhorias não só a forma de 

lidar com a diabetes, mas insere o lado psicológico do cliente 

em relação a doença (ASSUNÇÃO, et al., 2017)  

Torna-se indispensável a criação de estratégias voltadas 

para a educação da população acometida com DM. Pois estas 

trazem benefícios, no qual além do acompanhamento mais 

dinâmico, minimizam complicações para os indivíduos em seu 

contexto pessoal e familiar. Vale salientar que a presença 

familiar e/ou do responsável que convive integralmente com o 

diabético no plano educacional, é indispensável pois visa 
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compreender a nova realidade em que está inserido 

(PETERMANN, et al., 2015). 

Este meio de educar nem sempre traz um resultado 

satisfatório. Tendo em vista que durante as ações existe um 

evasão relativamente grande dos diabéticos e principalmente 

da família. O que dificulta mais acesso a informações e a 

avaliação por parte dos profissionais, que também são 

desestimulados a manter a ação. No entanto, deve-se procurar 

mecanismos de atração para levar novamente a comunidade a 

participação (ASSUNÇÃO, et al., 2017; PETERMANN, et al., 

2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

A expansão da Atenção Primária em Saúde (APS), 

destacando a Estratégia Saúde na Família (ESF), proporcionou 

aproximação dos profissionais aos usuários com ações de 

promoção à saúde, vigilância em saúde, prevenção, assistência 

e acompanhamento por extenso, que é fundamental para o 

tratamento da DM e demais doenças, principalmente as 

cônicas. Contudo, a não adesão ao tratamento desses usuários 

demonstra que é necessário um acompanhamento mais 

intensivo por partes dos profissionais, gestores e responsáveis 

pelo atendimento à saúde. Logo, é indispensável a adoção de 

educação permanente, como também medidas para o controle 

dos fatores de risco e promoção à saúde visando que existe 

grande resistência desses usuários na adesão ao tratamento 

como também na mudança do estilo de vida.  

Além disso, o papel da enfermagem nessa área se 

mostrou primordial para o acompanhamento, desenvolvimento 

de ações, elaboração de planos, sistematização do cuidado, 
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aprimoramento de práticas, difusão de conhecimentos, 

autocuidado, desenvolvimento de educação e saúde aos 

usuários, como também a importância de englobar a equipe 

multiprofissional nesse processo de saúde, visando aprimorar 

uma melhor assistência e desenvolver uma melhor qualidade 

de vida para esses usuários.  

No entanto, a enfermagem vive extremos, onde, alguns 

profissionais sentem-se despreparados para o agir com o 

paciente diabético e outros sobrecarregados, tendo em vista 

que o paciente em sua grande maioria tem um contexto familiar 

que não favorece a adesão ao tratamento, dificultando o 

trabalho da equipe e agravando ainda mais o quadro clínico 

como um geral. Outro ponto importante a se destacar é o nível 

de conhecimento a respeito da doença, uma grande parcela da 

população diabética não sabe que tem diabetes pois a doença 

pode vir associada a outras DCNTs e o nível de conhecimento 

e importância de grande maioria dos pacientes é mínimo. 
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RESUMO: Muitos dos pacientes com problemas proctológicos 
se submetem a uma cirurgia corretiva, como é o caso da fístula 
anal. Porém, associada a essa condição, outras afecções que 
afetam diretamente seu estado físico e emocional estão 
presentes. À exemplo, considera-se a depressão uma doença 
crônica desencadeada por múltiplos fatores, que demandam de 
assistência especializada e   de um número razoável de 
serviços de atenção à saúde. Assim, o profissional enfermeiro 
assiste a esse paciente, utilizando o Processo de Enfermagem 
como recurso de tecnologia de cuidado. Visto isso, o objetivo 
desse estudo é descrever uma experiência de ensino e 
aprendizagem na aplicação do processo de enfermagem o 
cuidado de enfermagem a um paciente com diagnóstico clínico 
de fístula anal associado à depressão. Trata-se de estudo 
teórico, do tipo relato de experiência. Os diagnósticos de 
enfermagem elencados foram: nutrição desequilibrada: menor 
que as necessidades corporais; risco de constipação; fadiga; e 
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sofrimento espiritual. Como resultado de enfermagem, 
esperava-se melhoria da saúde espiritual. Durante a 
experiência vivenciada, percebeu-se que o Processo de 
Enfermagem, bem como as teorias que o fundamentam e as 
taxonomias internacionais, atuam como suporte para o 
direcionamento científico e sustentação teórica na atuação dos 
cuidados de enfermagem. No que concerne ao diagnóstico 
principal, percebeu-se que o sofrimento espiritual pode 
promover desordens na espiritualidade do indivíduo, gerando 
consequências para o processo saúde-doença. 
Palavras-chave:Processo de Enfermagem. Diagnósticos de 
Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em geral, a maior parte dos pacientes com problemas 

proctologicos submetidos a cirurgias corretivas, apresentam 

grande sofrimento durante o seu período de tratamento, 

fazendo-o necessitar de apoio espiritual. Os procedimentos que 

envolvem o trato gastrointestinal, comumente, apresentam 

complicações no pós-operatório relacionados à múltiplos 

fatores, e dentre eles, encontram-se os fatores como idade, a 

patologia de base instalada e a presença de sintomas 

gastrointestinais que prejudicam a ingestão e absorção dos 

alimentos (ANAKARI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2010). 

A fístula anal é uma afecção que acomete a porção do 

canal anal e a pele perianal. O tratamento indicado quase 

sempre, se restringe a um procedimento cirúrgico local. A sua 

causa envolve um processo infeccioso e, comumente, ocorre 

devido à infecção anal após a drenagem de um abscesso 

perianal. Pode ocorrer por diferentes fatores, dentre eles 
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doença de Crohn, trauma, radiação ou malignidade (ARAÚJO 

et al., 2017).  

Os procedimentos cirúrgicos do trato gastrointestinal 

podem desenvolver algumas complicações corrigíveis ou não. 

As fístulas, por exemplo, junto com o vazamento anastomótico, 

são uma das complicações que comumente aparecem no pós-

operatório com prevalência de 4% a 8% e podem representar 

uma fonte de morbidade e mortalidade, apesar do avanço nos 

diagnósticos e intervenções cirúrgicas (SOUSA et al., 2016). 

Para o tratamento das fístulas anais utiliza-se de 

procedimentos cirúrgicos, os quais tem o objetivo de cessar a 

infecção e viabilizar a cicatrização do trato. Vale ressaltar, 

ainda, que o tratamento deve manter a funcionalidade do 

esfíncter anal e continência completa. Esse tipo de 

procedimento costuma ser mais eficaz no tratamento de fístulas 

distais e que não sejam consideradas complexas (ARAÚJO et 

al., 2017).  

Associado à essas complicações, existem, ainda, 

pessoas que convivem com outras condições clínicas que 

afetam diretamente seu estado físico e emocional. Uma dessas 

condições associadas é a depressão. De acordo com o 

Ministério da Saúde (2019), a depressão é um problema grave 

com alta taxa de prevalência na população que pode 

desenvolver-se isoladamente ou associado a uma complicação 

física.  

No Brasil, a depressão atinge cerca de 15,5% das 

pessoas ao longo da vida. Já na população mundial, essa 

doença atinge, aproximadamente, 350 milhões de pessoas em 

todo o mundo (SILVA et al., 2018; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019).  
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Consiste numa doença crônica, podendo ser 

desencadeada por diversos fatores com elevados riscos de 

morbidade e mortalidade  do consequências, como o aumento 

na demanda dos serviços de saúde e adesão reduzida a 

tratamentos terapêuticos (RIBEIRO et al., 2017; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2019). 

A depressão ou qualquer outra condição clínica 

associada requer tratamento e acompanhamento por 

profissionais da área da saúde, e tendo em vista, ser o 

enfermeiro parte integrante da equipe multiprofissional, nomeia-

se que o mesmo seja um agente terapêutico importante, 

levando-se em consideração o relacionamento entre 

profissional e cliente (LIMA, 2017).  

 Entre os profissionais de enfermagem, esse 

relacionamento entre profissional e paciente deve basear-se em 

métodos que auxiliem essa assistência.  A exemplo disso, tem-

se o processo de enfermagem (PE), o qual é um método 

científico utilizado pelos profissionais com a finalidade de 

orientar e qualificar a assistência de enfermagem. Esse 

processo é sistemático e dinâmico e composto por cinco etapas 

interligadas: avaliação, diagnóstico, planejamento, 

implementação e evolução (SANTOS et al., 2017).  

Trata-se de um método, cujo objetivo principal dos 

profissionais de enfermagem é proporcionar qualidade de vida 

ao indivíduo com doença mental, além de auxiliar no 

diagnóstico clínico do mesmo (LIMA, 2017), bem como as 

condições clínicas que estiverem associadas. 

A execução efetiva do PE determina à melhoria da 

qualidade de saúde prestada, os cuidados e incita o 

desenvolvimento de conhecimentos teóricos e científicos com 

base na melhor prática clínica. Tendo em vista as condições 
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clínicas associadas, objetivou-se descrever a experiência de 

ensino-aprendizagem na assistência de enfermagem a um 

paciente de pós-operatório tardio, tendo como referência, para 

o direcionamento e aprimoramento da assistência, o PE. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência,  sobre 

uma experiência de ensino-aprendizagem, acerca da 

assistência de enfermagem ao paciente no pós-operatório 

tardio de correção de fístula anal. Foi vivenciada, durante o 

período de aulas teórico-práticas na disciplina de Atenção 

Integral à Saúde do Adulto I, do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

cujo  cenário de práticas, foi um hospital  público, universitário 

do estado do Rio Grande do Norte durante mês de outubro do 

ano de 2019.  

Como ferramenta de trabalho, para essa assistência  

utilizou-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), por meio do Processo de Enfermagem, através das 

seguintes etapas: 1) Coleta de dados; 2) Diagnóstico de 

Enfermagem; 3) Planejamento; 4) Implementação e 5) 

Avaliação. 

Na etapa referente a coleta de dados subjetivos utilizou-

se a entrevista, enquanto, para os dados objetivos, usou-se do 

exame físico, ambos guiados por um instrumento elaborado 

com base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Wanda Aguiar e disponibilizado pela disciplina, além de 

consulta ao prontuário do paciente;  

Na etapa seguinte, da elaboração dos Diagnósticos de 

Enfermagem, realizou-se o agrupamento das informações e 
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inferência diagnóstica, subsidiados pela taxonomia North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I 2018-

2020). Na fase seguinte, do planejamento, elaborou-se um 

plano de cuidados para o alcance dos resultados esperados 

com auxílio da Classificação das Intervenções de Enfermagem 

(Nursing Interventions Classification [NIC]) e da Classificação 

dos Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes 

Classification [NOC]), respectivamente. 

Após o planejamento, ocorreu a implementação da 

assistência de enfermagem, e ao mesmo tempo avaliação das 

condições clínicas do paciente frente aos cuidados de 

enfermagem prescritos e realizados. Ressalta-se aqui que as 

informações pessoais são privativas ao paciente e não serão 

divulgadas no presente estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) 

desenvolvida pela teorista brasileira Wanda de Aguiar Horta 

propõe uma assistência de enfermagem associada à em três 

níveis: psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual. A teoria 

tem como objetivo levar o indivíduo a um estado de 

homeostasia pelo atendimento de suas necessidades básicas. 

(MARQUES; SILVA; NÓBREGA, 2016; NOGUEIRA; 

NÓBREGA; 2015). 

Nesse sentido, os cuidados de enfermagem visam 

atender as demandas físicas/biológicas dos indivíduos, bem 

como suas necessidades emocionais, sociais e espirituais. 

Quando associada à Resolução nº. 358 de 2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem, a teoria evidencia a contribuição da 
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enfermagem para a saúde da população (MARQUES; SILVA; 

NÓBREGA, 2016; NOGUEIRA; NÓBREGA; 2015). 

O Processo de Enfermagem é subsidiado pelas teorias 

de enfermagem, como por exemplo, no caso da NBH, e 

favorece o atendimento das necessidades específicas da 

clientela, propondo intervenções com melhor qualidade e 

resolutividade (MARQUES; SILVA; NÓBREGA, 2016). 

Histórico de enfermagem 

Segundo a Resolução de nº. 358/2009 do COFEN, o 

Histórico de Enfermagem consiste em um processo sistemático 

e contínuo que objetiva angariar informações sobre o indivíduo, 

família ou coletividade acerca de suas respostas em 

determinado momento do processo saúde e doença.  

 Situando o contexto do problema de saúde identificado 

nessa etapa do histórico de enfermagem, constatou-se que a 

paciente com 51 anos, estava no 4º dia de internação, sexo 

feminino, possuía ensino fundamental completo, autodeclarada 

branca, evangélica, dona de casa, solteira, natural e procedente 

do interior do estado, residia com a mãe, quatro irmãos e um 

sobrinho em casa de alvenaria provida de saneamento básico, 

energia elétrica e rua asfaltada. Queixava-se, no momento, de 

fadiga, mal-estar e enjoos desde a noite anterior, e diagnóstico 

clínico de depressão como doença pregressa.  

Encontra-se internada para procedimento cirúrgico de 

remoção de fístula anal e tratamento de estenose, 

decorrentes da reconstrução do segmento ostomizado em 

procedimento anterior, pois possuía estoma em quadrante 

inferior esquerdo. Está fazendo uso de Captopril, Dipirona 

Sódica, Ondasetrona, Queatiapina, Velanfaxina, Clonazepa, 

Ringer Lactato, Simeticona e Petrolato Líquido. Relata dormir 

12h habitualmente, predominantemente noturno, sendo o sono 
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restaurador, não havendo mudanças após a internação. Faz 

uso Clonazepan para dormir antes e durante internação.  

Quanto a alimentação, dieta laxativa, via oral, menciona 

apetite diminuído, sem dificuldades para mastigar ou 

deglutir. Com ingesta hídrica de 1 litro de água aproximado por 

dia. Relata uma frequência de micção de seis vezes ao dia, no 

banheiro, de coloração normal e cheiro característico.  Refere 

desconforto ao evacuar, dor abdominal, tenesmo e fazer uso de 

fralda descartável, sendo fezes de aspecto endurecido. Nega 

histórico de quedas nos últimos seis meses antes ou durante a 

internação. Relata cuidar da mãe e satisfação com o papel. No 

entanto, menciona não gostar de ser cuidada por terceiros, pois 

sente que está sendo incômoda.  

Menciona boa relação com parentes e amigos, mas narra 

sentir-se só (solidão), e nesses momentos, procura não se 

isolar. Entende ser importante aprender sobre sua doença e 

tratamento. Afirma dificuldade para ler, memorizar e aprender 

coisas novas. Descreve limitações para realização de 

atividades de vida diária, pois se sente indisposta. Declara que 

gostaria de ir mais vezes a praia, mas por encontrar-se 

deprimida não o faz. Assim parece ser uma pessoa infeliz e 

sozinha. Menciona alteração no corpo, pois usava bolsa de 

colostomia.  

Concernente aos sinais vitais, apresentou temperatura de 36,2 

°C (normotérmica), 88 batimentos por minuto (normocárdica), 

pulsos periféricos regulares, 20 movimentos respiratórios por 

minuto (eupnéica), 116x69 mmHg (normotensa). Seu estado de 

saúde é regular, normolínea, crono-auto-alo orientada, 

deambulando, com relatos de episódios de confusão mental, 

tontura e síncope.  Ao exame físico: normocefálica, couro 

cabeludo íntegro, face típica; Acuidade visual corrigida pelo uso 
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de lentes corretivas, mobilidade ocular preservada, pupilas 

isocóricas, olhos bem implantados e simétricos, mucosas 

normocoradas; acuidade auditiva preservada, ouvidos 

simétricos, bem implantados. Coluna vertebral normal, tórax 

normal. Ausculta e percussão pulmonares dentro do padrão de 

normalidade, bem como ausculta cardíaca com batimentos 

normofonéticos em dois tempos em focos cardíacos. 

Enchimento ungueal < 3s, respirando à ar ambiente. Abdome: 

flácido, com cicatriz umbilical centralizada e retraída, ausente 

de circulação colateral, com presença de cicatriz em quadrante 

inferior esquerdo, à ausculta apresenta ruídos hidroaéreos 

presentes e hiperativos, à percussão som maciço em 

quadrantes superiores, ausência de dores à palpação. 

Diagnósticos de Enfermagem 

De acordo com a Resolução 358/2009 COFEN,  a etapa  

de elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem, consiste em 

um processo de análise e agrupamento das informações 

obtidas na etapa anterior, e acarreta na escolha do diagnóstico 

de enfermagem que melhor representa as respostas do 

paciente, seja ele pessoa, família ou coletividade humana, pelo 

enfermeiro, no âmbito do processo saúde doença. A partir desta 

etapa, escolhem-se as intervenções que melhor se adéquam 

para alcance dos resultados esperados.  

Por meio do uso da taxonomia NANDA-I, os profissionais 

promovem uma comunicação padronizada, pois a taxonomia 

possibilita uma linguagem compartilhada para os enfermeiros 

abordarem as condições de seus pacientes, sejam essas sobre 

as condições de saúde, estados de riscos ou disposição para 

promoção de saúde (NANDA-I, 2018) 

Assim, foram identificados os seguintes diagnósticos de 

Enfermagem a partir da Taxonomia da NANDA-I: 1) Nutrição 
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desequilibrada: menor do que as necessidades corporais 

relacionada à ingestão alimentar insuficiente e evidenciada por 

dor abdominal, Ruídos intestinais hiperativos, Interesse 

insuficiente pelos alimentos; 2) Risco de constipação, 

evidenciado por depressão, Hábitos alimentares inadequados, 

motilidade gastrintestinal diminuída; 3) Fadiga relacionada à 

depressão e evidenciada por cansaço, introspecção, 

Capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais; 4) 

Sofrimento espiritual relacionado à depressão e solidão, 

evidenciado por choro e fadiga. 

O diagnóstico “Sofrimento Espiritual” foi eleito como o 

diagnóstico de Enfermagem prioritário, pois, de acordo com o 

raciocínio clínico, as outras condições elencadas para inferir tal 

diagnóstico, a longo prazo, pode trazer prejuízos a saúde da 

paciente e comprometer, sua qualidade de vida e adesão ao 

tratamento das doenças associadas.  

Quadro 1. Diagnósticos de enfermagem, fatores relacionados 

e características definidoras para inferência diagnóstica. Natal, 

2019. 

Diagnósticos 

de Enfermagem 

Fatores 

Relacionados/Fatores 

de risco 

Característica

s Definidoras 

Nutrição 

desequilibrada: 

menor do que as 

Ingestão alimentar 

insuficiente 

Dor abdominal, 

Ruídos 

intestinais 

hiperativos, 

Interesse 
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necessidades 

corporais 

insuficiente 

pelos 

alimentos. 

Risco de 

constipação 

Depressão, Hábitos 

alimentares 

inadequados, 

motilidade 

gastrintestinal 

diminuída. 

 

Fadiga Depressão Cansaço, 

introspecção, 

Capacidade 

prejudicada 

para manter as 

rotinas 

habituais 

Sofrimento 

Espiritual 

Depressão; Solidão Choro, Fadiga. 

Fonte: autoria própria. 

No processo saúde-doença, estes fatores promotores da 

qualidade de vida encontram-se muitas vezes em desordem, 

fazendo com que a adesão ao tratamento e as medidas de 

promoção a saúde sejam menos aceitas, comprometendo 

assim o estado de saúde do indivíduo.   
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Segundo Cruz, Collet e Nóbrega (2018), as doenças 

crônicas, por alterarem o estilo de vida do indivíduo, são as que 

mais comprometem a qualidade de vida, segundo eles, a 

qualidade de vida e sua relação com a saúde referem-se à 

compreensão que o indivíduo tem diante de sua condição de 

saúde, tratamentos consequências e resultados. 

Sabendo-se que a depressão é uma condição que pode 

afetar qualquer indivíduo, e se caracterizar através de diversos 

sintomas como tristeza persistente e pela perda de interesse 

em atividades normalmente prazerosas, também pode 

ocasionar incapacidades para a realização das atividades 

diárias (SAÚDE, 2017). 

Somado a isso, pacientes com depressão chegam a 

apresentar outros sintomas como perda de energia; mudanças 

no apetite; aumento e/ou redução do sono, gerando outras 

condições que afetam a sua saúde e qualidade de vida. 

Para Paglione et al. (2019), nesse contexto, a 

religiosidade aparece como ferramenta importante para 

ressignificar esse adoecimento. Ela aponta que a fé traz 

benefícios para evolução clínica do paciente, seja pela 

alteração do comportamento de saúde, por dirimir sintomas de 

ansiedade ou até sintomas depressivos. 

Assim, na prática clínica, é imprescindível que o 

enfermeiro saiba abordar e conduzir o seu plano de cuidados a 

um paciente com o diagnóstico de enfermagem prioritário de 

sofrimento espiritual, quando necessário. Além disso, deve 

viabilizar práticas de escuta ativa e comunicação, a fim de 

identificar fatores relacionados ao sofrimento espiritual e fatores 

agravantes de suas condições de saúde, para que sejam 

implementadas intervenções e cuidados ao mesmo 

(ANDRADE; LINS, 2018). 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM SOFRIMENTO ESPIRITUAL 

NO ÂMBITO HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

454 
 

Planejamento e Implementação 

Nessas etapas do Processo de Enfermagem, 

identificam-se os resultados de enfermagem esperados, de 

acordo com o diagnóstico de enfermagem prioritário escolhido, 

e planeja-se as intervenções específicas de enfermagem, 

definidas como qualquer tratamento baseado no conhecimento 

clínico que o profissional usa para melhorar o resultado do seu 

paciente. Para identificá-las o profissional fazer uso da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing 

Interventions Classification [NIC]), à qual, apresenta a definição  

dessas intervenções baseadas em evidências científicas 

(NANDA-I, 2018). 

O resultado de enfermagem, por sua vez, corresponde 

ao estado do paciente demonstrado por ele frente as 

intervenções de enfermagem. Dessa maneira, a Classificação 

dos Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes 

Classification [NOC]) é um instrumento que fornece subsídio 

para selecionar as medidas dos resultados relacionados aos 

diagnósticos de enfermagem (NANDA-I, 2018). 

Dessa forma, os resultados esperados para o quadro 

clínico apresentado pela paciente foi: Saúde espiritual 

melhorada. Partindo desse pressuposto, foram selecionadas as 

intervenções de enfermagem de acordo com a NIC, conforme 

mostra o quadro abaixo. 
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Quadro 2. Intervenções de enfermagem (NIC) para o caso. 

Natal, 2019. 

APOIO EMOCIONAL 

Encorajar o paciente a expressar sentimentos de ansiedade, 

raiva ou tristeza. 

Encorajar manifestações de sentimentos e crenças. 

MELHORA DO ENFRENTAMENTO 

Encorajar o envolvimento da família, conforme apropriado. 

Encorajar a família a expressar verbalmente os sentimentos 

sobre o familiar doente. 

APOIO ESPIRITUAL 

Usar a comunicação terapêutica para estabelecer confiança 

e cuidados com empatia. 

TERAPIA OCUPACIONAL 
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Determinar o compromisso do paciente para aumentar a 

frequência e/ou alcance da atividade. 

Auxiliar na escolha de atividades compatíveis com as 

capacidades físicas, psicológicas e sociais. 

Orientar o paciente e a família a respeito do papel da 

atividade física, social, espiritual e cognitiva na manutenção 

das funções e da saúde. 

Fonte: autoria própria 

As intervenções implementadas envolveram o apoio 

emocional, medidas para melhoria do enfrentamento, apoio 

espiritual e atividades de apoio espiritual. 

Avaliação 

Conforme o COFEN regulamenta, por meio da 

Resolução nº. 358/2009, esta etapa consiste na avaliação 

sistemática e contínua do indivíduo diante das intervenções 

definidas e implementadas (etapas anteriores) a fim de avaliar 

se as condutas escolhidas alcançaram o objetivo esperado, 

além de avaliar a necessidade de alterações ou adequações 

nas etapas do Processo de Enfermagem. 

Como citado anteriormente, a taxonomia utilizada para 

avaliação do resultado é o NOC, possibilitando observar se 

houve manutenção do estado de saúde, melhora ou piora do 

paciente durante o período de cuidado. Tal avaliação é feita 

pela soma dos indicadores propostos pela taxonomia.  
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Assim, para avaliar como se encontrava a paciente no 

momento inicial, fez-se uma avaliação da por meio dos 

indicadores listados, cuja pontuação correspondeu ao escore 

somado, conforme mostra os quadros abaixo.  

Quadro 3. Primeira avaliação do Nível de Depressão. Natal, 

2019. 

Indicador Grave 

(1) 

Substancial 

(2) 

Moderado 

(3) 

Leve (4) Nenhum 

(5) 

Humor deprimido      

Perda de 

interesse pelas 

atividades 

     

Fadiga      

Tristeza      

Crise de Choro      

Solidão      

Fonte: autoria própria 

Como a paciente em questão, obteve alta médica antes 

da avaliação das intervenções realizadas, o quadro abaixo 
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mostra a expectativa de reposta da paciente após as 

intervenções de enfermagem.   

Quadro 4. Expectativa de resultado para Nível de Depressão. 

Natal, 2019. 

Indicador Grave 

(1) 

Substanci

al (2) 

Moderado 

(3) 

Leve  

(4) 

Nenhum (5) 

Humor deprimido      

Perda de 

interesse pelas 

atividades 

     

Fadiga      

Tristeza      

Crise de Choro      

Solidão      

 Fonte: autoria própria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a experiência vivenciada, identificou-se que o 

Processo de Enfermagem (método de trabalho do enfermeiro), 

bem como, as teorias de enfermagem e suas taxonomias e 

classificações, atuam como uma ferramenta ou suporte para o 

direcionamento científico e sustentação teórico-metodológica 

na realização dos cuidados de enfermagem. Nesse contexto da 

prática de cuidados de enfermagem, percebe-se a 

singularidade de cada paciente, aspecto no qual, leva o 

enfermeiro a respaldar suas ações de acordo com as 

necessidades de cada paciente, de modo que o plano de 

cuidados seja único e atenda todas as demandas dele.  

Quanto ao diagnóstico de enfermagem, definido como 

prioritário para o paciente em questão, pôde-se observar 

durante a coleta de dados, um sofrimento espiritual 

apresentado pela paciente, conseqüente de vários aspectos 

presentes e associados ao seu problema clínico, que 

contribuíram para as desordens em sua espiritualidade, e 

interferindo em seu processo saúde-doença.  

É importante afirmar que essa experiência nos 

proporcionou uma maior aproximação entre teoria e prática,  

além de instigar-nos a estudar o raciocínio clínico e julgamento 

diagnóstico, sobre o diagnóstico “sofrimento espiritual”  

(relacionado a depressão e solidão). Além de portunizar ao 

aluno em formação, o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à aplicação do Processo de Enfermagem. 

 Também foi possível observar a importância de um olhar 

holístico para o paciente, de modo que esse possa ser assistido 

de maneira integral, uma vez que as necessidades do indivíduo 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM SOFRIMENTO ESPIRITUAL 

NO ÂMBITO HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

460 
 

ultrapassam as barreiras biológicas, pois podem estar imbuídos 

aspectos biopsicossociais. Dessa forma, a assistência prestada 

vai de encontro ao princípio de integralidade, proveniente do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
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RESUMO: O transplante renal apesar de todos os benefícios 

que traz aos pacientes e consequentemente aos familiares 

desses, também está imbuído de possíveis complicações que 

podem interferir no evoluir positivo do procedimento. Nesse 

contexto, a equipe de enfermagem, como componente da 

equipe multidisciplinar, que assiste o período pré, intra e pós-

transplante, deve estar fundamentada cientificamente acerca 

das orientações e intervenções intrínsecas ao processo de 

realização do transplante renal, inclusive na prevenção e 

tratamento de complicações que possam surgir. Assim, o 

objetivo desse estudo é analisar a assistência de enfermagem 

ao paciente transplantado renal com complicações cirúrgicas. 

O método utilizado para realização desse estudo deu-se 

através de uma abordagem qualitativa, com enfoque 

exploratório, descritivo, alicerçado por uma investigação de 
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caráter literária, realizada entre os meses de outubro a 

dezembro de 2018. Os resultados demonstraram que as 

complicações mais comuns no transplante renal são as 

vasculares, urológicas, aparecimento de hematomas, rupturas, 

rejeição e infecções. O epílogo desse estudo revela que na 

assistência aos pacientes transplantados com complicações 

cirúrgicas, os cuidados de enfermagem devem ser permeados 

pela educação em saúde constante a esses pacientes e 

continuada aos profissionais envolvidos no processo do 

cuidado, de modo que se vá além da instrução, que o 

fundamento das relações estabelecidas se conjuguem na 

construção de saberes para uma assistência ética, humana e 

cientificamente técnica. 

Palavras-chave: Transplante renal. Enfermagem. 

Complicações Pós-Transplante Renal.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) impacta 

significativamente na saúde pública do Brasil e do mundo, pois 

delas podem surgir e/ou associar-se alterações que 

favorecerão o surgimento ou acentuação de comorbidades pré-

existentes, que comprometerão a efetividade das terapêuticas 

que serão instituídas e na aceitação do paciente (MENDES et 

al., 2017). 

Do mesmo modo, acompanhando o aumento da 

expectativa de vida da população estão as Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT’s), sendo protagonistas nesse caso 

a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes Melittus que podem 

comprometer a qualidade de vida dos indivíduos,  aproximando-
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os cada vez mais rápido da doença renal e consequentemente 

de sua condição terminal (CASTRO, 2018). 

A DRC gera conflitos de ordem pessoal, social, 

profissional e psicológica ao indivíduo acometido, pois suas 

formas de tratamento que limitam e o excluem o indivíduo do 

modo de vida que tinha antes da doença. Essa modificação no 

contexto de vida ocorre devido a constante necessidade de 

reavaliação laboratorial, de sessões de diálise e de consultas 

regulares (FERREIRA, 2017). 

Quanto as propostas terapêuticas para a Insuficiência 

Renal (IR), a princípio, nos casos menos agressivo da doença, 

concentram-se a possibilidade medicamentosa e na mudança 

no estilo alimentar e de vida. Caso não seja o suficiente para 

reversão da sintomatologia apresentada pelo paciente, 

certamente, já se caracterizará Insuficiência Renal Crônica 

(IRC), e será necessária a Terapia Renal substitutiva (TRS) que 

inclui a diálise peritoneal (DP), a hemodiálise (HD) e o 

transplante renal (TR) (XAVIER; LIMA, 2018). 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (2018) esclarece 

que a forma de tratamento a ser instituída deve considerar o 

contexto de cada paciente, contexto esse que é caracterizado 

por vários fatores como idade do paciente, causa da doença 

renal crônica, outras doenças que o paciente apresenta, fatores 

econômico-sociais, dentre outros que são determinantes para 

que a decisão tomada sobre qual modalidade terapêutica 

estabelecida possa vir reestabelecer a saúde e a qualidade de 

vida. 

O transplante trata-se de uma intervenção terapêutica 

cirúrgica em que ocorre a transferência de um rim saudável de 

uma pessoa, na condição vivo-relacionado (parente), vivo não-

relacionado (esposo, cunhado, amigo, etc.) ou cadáver, para 
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outra com um rim sem função (SANTOS et al., 2016). 

 Além do mais, ele tem sido considerado a escolha 

preferencial, pois se trata de um procedimento que permite a 

reintegração da pessoa no convívio social, o retorno às práticas 

laborais, além de melhorar a condição física e mental (SANTOS 

et al., 2015). 

Como todo e qualquer procedimento, o transplante renal 

apesar de todos os benefícios que traz aos pacientes e 

consequentemente aos familiares desses, também está 

imbuído de possíveis complicações que podem interferir no 

evoluir positivo do procedimento. As complicações menos 

desejadas, no entanto, mais comum são a rejeição do enxerto, 

infecções, intercorrências vasculares e urológicas (PINTO, 

2018). 

Portanto, nesse contexto, a equipe de enfermagem, 

como componente da equipe multidisciplinar, que assiste o 

período pré, intra e pós-transplante deve estar fundamentada 

cientificamente acerca das orientações e intervenções 

intrínsecas ao processo de realização do transplante renal, 

inclusive na prevenção e tratamento de complicações que 

possam surgir, compreendendo o processo de monitorização, 

detecção precoce de anormalidades e estar apta para uma 

rápida e eficiente intervenção, afim de garantir uma evolução 

segura e eficiente para o paciente (MARQUES; FREITAS, 

2018). 

Assim, a realização desse estudo é condicionada pelo 

desejo de contribuir para a efetividade assistencial da 

enfermagem ao paciente transplantado renal passível de 

complicações cirúrgicas, com o objetivo de analisar a 

assistência de enfermagem ao paciente transplantado renal 

com complicações cirúrgicas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método utilizado para realização desse estudo deu-se 

através de uma abordagem qualitativa, com enfoque 

exploratório, descritivo, alicerçado por uma investigação de 

caráter literária, realizada entre os meses de outubro a 

dezembro de 2018. 

Realizou-se inicialmente, buscas na Biblioteca Virtual da 

Saúde (BVS) sobre o assunto em questão, nas bases de dados 

da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). Foram cruzados os descritores: Transplante Renal; 

Enfermagem; Complicações Pós-Transplante Renal.  

Contudo, foi necessário acrescentar à pesquisa estudos, 

utilizando os mesmos descritores e em outros buscadores 

acadêmicos como o Google acadêmico, por exemplo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

TRANSPLANTE RENAL 

 

Os primeiros casos de transplantes renais são descritos 

nas literaturas a partir da década de 1960. Esse método de 

substituição da função renal foi então amplamente aplicado aos 

pacientes em fase terminal da doença por volta da década de 

1980 e, para o sucesso do procedimento e diminuição da 
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rejeição ao órgão, se faz necessário a utilização de 

imunossupressores (TAMINATO et al., 2015).  

Com legislação específica, no Brasil, a Lei nº 10.211 de 

23 de março de 2001 dispõe sobre a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes e 

tratamentos, em seu parágrafo único complementa informando 

que a realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos 

e partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a 

realização, no doador, de todos os testes de triagem para 

diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas 

regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2011). 

O Brasil no ano de 2017 se consolidava no segundo lugar 

em número absoluto de transplantes renais entre 35 países, e 

está na 25ª colocação em transplantação renal entre 50 países, 

em que a Espanha está no topo da lista (RBT, 2018). 

 E para consolidar essa conquista, Borsato (2014) relata 

que é crucial a atuação e responsabilização ética do Ministério 

da Saúde, dos governos estaduais, das entidades e 

profissionais de saúde sensíveis aos preceitos dos familiares do 

paciente doador e receptor. 

O procedimento se dá inicialmente pelo diagnóstico de 

morte encefálica, autorização da família, entrevista familiar, 

retirada do órgão, transporte até o receptor e recuperação 

(BRASIL, 2016). 

A autorização para a doação de órgãos é assegurada no 

artigo 4ª da Lei 10.211 de 23 de março de 2011, quando informa 
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que A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas 

falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, 

dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de 

idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 

segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por 

duas testemunhas presentes à verificação da morte (BRASIL, 

2011). 

O transplante renal propicia melhora no bem-estar, na 

qualidade de vida e sobrevida, e minimização de sequelas. No 

entanto, ainda é significantemente alto o índice de 

condicionantes que favorecem a demora na permanência dos 

pacientes na lista de espera no Brasil. Assim, os mais comuns 

são, principalmente, a subnotificação do diagnóstico de morte 

encefálica, seguida pela contraindicação médica e por recusa 

para doação por parte dos familiares (COSTA; NOGUEIRA, 

2014). 

Estudos publicados por Barros; Araújo; Lima (2018) 

retratam e reafirmam que é viável a realização do transplante 

renal aos pacientes sem funcionalidade do rim, que esse 

procedimento é uma esperança para a obtenção da qualidade 

de vida e a reinserção no contexto social.  

 

COMPLICAÇÕES DO TRANSPLANTE RENAL 

 

O transplante renal é a melhor alternativa terapêutica 

para pacientes que encontram-se com falência renal. No 

entanto, é preciso que a equipe assistencial esteja atenta aos 

sinais de complicações que podem acontecer devido ao uso de 

imunossupressores, que no mesmo tempo que protegem o 
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órgão transplantado, rebaixam o sistema imunológico deixando 

vulnerável a infecções (SILVA et al., 2014). 

De acordo com o artigo 10 da Lei Nº 10.211, de 23 de  

março de 2001, já se fala em possíveis complicações do 

procedimento quando diz que o transplante ou enxerto só se 

fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito 

em lista única de espera, após aconselhamento sobre a 

excepcionalidade e os riscos do procedimento (BRASIL, 2011). 

As complicações cirúrgicas são citadas no trabalho de 

Barros; Araújo; Lima (2018) com seu início, em alguns casos, 

motivadas pela não adesão ao tratamento, iniciada por 

mudanças de ordem física e por sintomas indesejados 

provenientes do uso de imunossupressores.  

A incompreensão e consequente não adesão da 

importância da insubstituível terapia da imunossupressão na 

prevenção de complicações pós-transplante é uma das maiores 

dificuldades dos pacientes. A falta de entendimento de que o 

transplante é uma modalidade de tratamento, e não a cura, faz 

com que os transplantados acreditem que a terapia 

medicamentosa não se faça mais necessária, comprometendo 

com essa atitude a viabilidade do órgão recebido e sua 

qualidade de vida (SILVA, 2014). 

A possibilidade das complicações precisa ser discutida 

previamente antes do procedimento do transplante renal, como 

também constatado que se é possível prevenir e quando não, 

tratar. E o paciente precisa ser bem esclarecido que a sua 

participação é um fator primordial para se ter êxito (PAULLETO 

et al., 2016, pág. 5). 

 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.211-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.211-2001?OpenDocument
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Complicações Vasculares 
 

Apesar da gravidade da trombose de artéria renal, é uma 

complicação pouco frequente, quando ocorre, está associada a 

imperícia técnica, sendo mais comum em crianças, e devido 

altas dosagens de imunossupressores e alterações 

imunológicas condicionadas à rejeição do enxerto. É um risco 

de complicação inerente ao procedimento do transplante 

ocorrendo no momento das anastomoses de vasos de pequeno 

calibre (TIZO; MACEDO, 2015). 

Já a trombose de veia renal é mais comum devido ao 

fluxo venoso ser mais lento predispondo à formação de trombos 

e maior probabilidade de perda do enxerto (PINTO, 2017).  

Outros fatores que podem ocasionar a trombose da veia 

renal são a hipovolemia, a compressão venosa por uma coleção 

de fluido peri-transplantar, anastomose disfuncional e baixo 

fluxo secundário e a rejeição. Há hipótese de trombose venosa 

nos casos de cessação abrupta da função urinária, edema e dor 

sobre o enxerto, podendo também ocorrer hematúria ou anúria 

(MIRANDA; MELO, 2018). 

Outra complicação vascular é a Linfocele, essa ocorre 

entre 15 a 180 dias após o transplante, sendo comum pequenas 

coleções líquidas, assintomática, desaparecendo com o 

decorrer do tempo. Prevalece em torno de 10%. Pode estar 

associada a compressão do ureter, bexiga e vasos ilíacos, 

ocasionando disfunção do enxerto, massa palpável, 

hidronefrose e edema do membro inferior próximo ao enxerto 

(TIZO; MACEDO, 2015). 

A estenose da artéria renal é um agravamento pós-

transplante renal que pode ocorrer de modo imediato, mediato 

e tardio. Representando de 2 a 10% das complicações seguidas 
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de incompetência renal e/ou hipertensão renal observadas em 

pacientes transplantados. Falhas durante a realização da 

anastomose e da perfusão, bem como a lesão vascular, a 

rejeição do órgão e posteriormente a fibrose estão 

contempladas como possíveis causas (BEZERRA et al., 2015). 

 

 Complicações urológicas 

 

A fístula urinária é uma das mais comuns complicações 

cirúrgicas urológicas, com aparecimento nas primeiras 

semanas do pós-operatório do TR com início através da 

anastomose ureterovesical. Apresenta-se por perda urinária 

definida por exteriorização da urina através de sistema de 

drenagem ou por aparecimento de coleção de líquido na 

ultrassonografia, confirmada por aspiração e análise bioquímica 

(ARAÚJO, 2015). 

A fístula vesical apresenta-se, geralmente, nas primeiras 

duas semanas pós-transplante renal, devendo ser analisada a 

hipótese nos casos em que o reimplante de ureter não tendo 

sido realizado por via extravesical. Maior parte dos casos é 

controlada só com a preservação da sonda vesical de demora 

(SVD), em casos de lacerações maiores, requer imediata 

intervenção cirúrgica com reparo primário e descompressão 

vesical durante duas a seis semanas (NORONHA, 2007). 

A obstrução urinária é uma complicação geralmente  

difícil de acontecer no pós-operatório imediato, surgindo mais 

tardiamente. Quando ocorre, a obstrução é persistente e pode 

não ocorrer dor devido à ausência de inervação. O diagnóstico 

é difícil nos transplantes com retardo da função renal. No tempo 

mais precoce do pós-transplante, a obstrução pode ser 

ocasionada por coágulos sanguíneos, má técnica cirúrgica, 
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torção do ureter e compressão por um hematoma ou abcesso. 

Pode ser confirmada por meio da pielografia (ARAÚJO;  2015). 

 

Hematoma de loja renal 

 

O hematoma de loja renal é uma complicação 

hemorrágica que costuma ocorrer quase sempre nas primeiras 

horas do pós-operatório. Apresenta quadro clínico de 

abaulamento, podendo ocorrer, anúria ou oligúria, dor 

localizada, e sinais de sangramento periféricos, ocasionando 

baixo hematócrito. A ultrassonografia confirma o diagnóstico, e 

a drenagem o quanto antes previne consequências como 

compressão de veia renal ou ureter, insuficiência renal aguda e 

infecção da loja rena (ARAÚJO, 2015). 

 

Rupturas 

 

A ruptura renal é uma complicação que ocorre 

tardiamente após a primeira semana do transplante, podendo 

está relacionada a rejeição grave, necrose tubular aguda, 

trombose venosa ou obstrução urinária. O paciente apresenta 

quadro de abaulamento súbito na loja renal, dor localizada, 

hipotensão e baixa no nível do hematócrito. O diagnóstico dar-

se através de ultrassonografia que evidencia um hematoma na 

loja renal, tendo que ser realizado cirurgia imediatamente, para 

limpeza da loja e sutura da lesão, ou nefrectomia (NORONHA, 

2007). 

Outra modalidade de ruptura se dá por meio da  Ruptura 

da anastomose arterial, é bastante grave, se dá com infecção 

da anastomose arterial decorrente da fístula urinária, hematoma 

infectado, agente infeccioso oriundo da corrente sanguínea 
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presente na área de sutura arterial ou resultante de falha 

técnica cirúrgica. O paciente apresenta com sinais de choque 

hemorrágico, relacionado a expansão da loja renal ou 

sangramento pela incisão cirúrgica (NORONHA, 2007). 

 

Rejeição 

 

Dentre os desajustes advindos da transplantação renal 

que comprometem o sucesso do procedimento e a 

funcionalidade do órgão, está a resposta negativa de aceitação 

do rim, ou seja, a rejeição, que pode acontecer de forma 

hiperaguda, aguda ou crônica. A percepção do organismo do 

paciente ao órgão transplantado, como um elemento estranho 

desperta uma série de situações clínicas que necessitam de 

intervenções rápidas objetivando a viabilidade de manutenção 

do órgão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 

2018). 

“As primeiras 24 horas após o transplante renal 

correspondem a período crítico, marcado por instabilidade 

hemodinâmica e respiratória, e há grande risco de 

desenvolvimento de complicações, principalmente da rejeição 

ao enxerto” (SILVA et al, 2014, p.600). 

Para assegurar a aceitação do novo órgão é utilizada a 

imunossupressão, possuindo a ação terapêutica de 

ajustamento da resposta imune diante do quadro de rejeição, 

como também de doenças inflamatórias e doenças 

relacionadas à imunossupressão. A utilização de 

imunossupressores é indispensável para diminuir a rejeição do 

órgão por meio de imunossupressão, tolerância e 

imunoestimulação (TIZO; MACEDO, 2015). 
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Os casos de rejeição estão relacionados com fatores 

cronológicos, ou seja, os cuidados devem ser altamente 

qualificados tanto para os pacientes mais jovens quanto para os 

idosos. Esse fato se explica pelo fato dos pacientes mais jovens 

apresentaram mais casos de rejeição devido serem 

imunocompetentes. E nos casos dos idosos, a rejeição ao 

enxerto é menor, no entanto, quando isso acontece a 

nocividade, no que se refere à comorbidade e gravidade, é 

maior (MARQUES; FREITAS, 2018).  

 

Infecções 

 

Mais de 80% dos transplantes renais sofrem pelo menos 

uma infeção durante o primeiro ano após a cirurgia. Os casos 

de infeções mais comum que ocasionam hospitalização são 

Infecção do Trato Urinário (ITU), pneumonia, bacteremia e 

gastroenterite. Durante os primeiros 30 dias após o transplante 

há maior risco de complicações sépticas. Os fatores de riscos 

propício para infecção são observados em pacientes com 

obesidade, hematoma, diabetes, reintervenções cirúrgicas, 

imunossupressão e baixa pressão arterial média devido a baixa 

resistência vascular periférica (LEITE, 2013). 

 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

TRANSPLANTANDO RENAL COM COMPLICAÇÕES 

  

A necessidade de especialização da equipe de 

enfermagem para os cuidados com o paciente submetido ao 

transplante é requerida no sentido de uma melhor compreensão 

do modo como se transcorre todo o percurso do transplante 

renal. A implementação da Sistematização da Enfermagem é 
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um instrumento que se aplica na evidenciação do sucesso dos 

cuidados de enfermagem ao paciente transplantado (SILVA et 

al., 2014). 

 
No cotidiano da prática assistencial, o enfermeiro 
é desafiado a prover assistência com qualidade 
aos clientes e aos familiares dos clientes e é 
confrontado com a necessidade de definir o 
próprio papel do enfermeiro no processo do cuidar, 
no transplante e na importância deste. Cabe 
enfatizar que as pessoas em condições crônicas 
necessitam de ações integradas, com a 
participação de várias áreas do saber em saúde e 
que, para isso acontecer, faz-se indispensável 
uma efetiva comunicação entre os profissionais 
existentes nessas áreas e o cliente que possui a 
experiência de quem vive a cronicidade. Deve-se 
gerar a interdisciplinaridade no cuidado e seguir 
conceitos éticos, os quais norteiam tanto os 
profissionais de enfermagem quanto qualquer 
profissional da área da saúde. Desse modo, é 
estabelecido um processo de confiança com o 
sujeito, ou seja, com o cliente, através da 
afetividade, da tolerância, da flexibilidade, da 
fidelidade, do aprimoramento constante, do 
respeito, da confiabilidade, das boas maneiras e 
da competência técnica (FERREIRA; TEIXEIRA; 
BRANCO, 2017, p.6). 

 

A supervisão do processo de resposta do paciente ao 

procedimento transplantacional deve ser uma prioridade da 

enfermagem, que deve agir proativamente na aquisição de todo 

o aparato para receber o paciente na Unidade de Terapia 

Intensiva, bem como prever cuidados que possam prevenir 

possíveis intercorrências relacionadas a complicações pós-

operatórias, dificuldades técnicas, medicamentos a serem 

utilizados, dentre outras situações que comprometam a eficácia 

do procedimento (SANTOS et al., 2017). 
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Uma importante ferramenta é sugerida por Silva et al. 

(2014) na assistência, é a operacionalização do  registro de 

enfermagem em que se considera a evolução do paciente e a 

assistência prestada. O registro de enfermagem garante a 

continuidade qualificada da assistência e a comunicação entre 

os membros da equipe, informações para indicadores de 

qualidade e subsídio de ações de pesquisa e ensino, além de 

respaldar legalmente o profissional, instituição e o paciente 

(SILVA et al., 2014). 

Orientações aos pacientes pela equipe de enfermagem 

em todo as fases do transplante, em especial no período que 

antecede o procedimento são destacadas nos estudos de 

Paulleto et al. (2016), onde o enfermeiro junto à equipe devem 

conhecer todo o processo, e prestar esclarecimentos de uma 

forma clara e compreensível, a fim de fazer com que o paciente 

entenda sobre o papel importante que possui para o sucesso 

do procedimento, bem como sobre a adesão à 

imunossupressão e complicações clínicas e cirúrgicas. 

Em vista disso, a enfermagem deve procurar ter uma 

comunicação terapêutica, onde se desenvolve a educação em 

saúde constante aos pacientes e continuada aos profissionais 

envolvidos no processo da transplantação, de modo que essa 

comunicação vá além da instrução, que o fundamento das 

relações estabelecidas se conjuguem na construção de 

saberes, de modo que, desperte nos pacientes transplantados 

a consciência, responsabilização, confiança, reflexão e crítica 

de sua condição de saúde, e nos profissionais pilares para uma 

assistência ética, humana e cientificamente técnica. 

(FERREIRA; TEIXEIRA; BRANCO, 2018). 

Outro ponto primordial que se desenvolve na assistência 

de enfermagem aos pacientes transplantados, está relacionado 
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ao processo de enfermagem que deve ser implementado de 

modo sistemático e avaliado continuamente alinhado ao 

gerenciamento adequado de materiais e de pessoal para a 

devida assistência (SILVA et al., 2014). 

Na condição de enfermeiro coordenador da equipe de 

enfermagem assistente ao transplante renal, as qualidades 

desse profissional de caracterizam pelo conhecimento e 

experiência clínica sobre o processo que se desenvolve e 

habilidade na gestão da qualidade dos serviços (SILVA et al., 

2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

O transplante é um tratamento que pode garantir uma 

maior sobrevivência e qualidade de vida ao portador de doença 

renal em comparação as outras terapias substitutivas. Este 

procedimento apesar de muitos benefícios, apresenta 

complicações que se tratadas corretamente, reduzem a 

possibilidade de perder o enxerto e ter que ir novamente realizar 

hemodiálise, ou aguardar na lista de espera para um novo 

transplante renal, e quando não tratadas podem levar a morte. 

O reconhecimento e diagnóstico precoce das 

complicações permite o tratamento específico com diminuição 

ou anulação da morbimortalidade ocasionada pelo 

procedimento do TR, e constituem ainda um desafio para a 

equipe que implementará assistência ao paciente em todo o 

processo do transplante, em especial no período pós-

operatório. Pois, é sabido que o erro técnico pode ser 

responsável por uma porcentagem considerável dessas 

complicações, e daí a importância de qualificação para se ter 

domínio técnico-científico. 
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Quanto a prevenção, foi possível perceber que esta pode 

ser feita em várias etapas do processo, e deve ser adequada 

as características do doador e do receptor de acordo com os 

fatores de risco neles identificados. A condição de 

saúde/doença dos receptores deverá estar sujeita a vigilância 

constante em todo o período do pós-operatório pela equipe 

médica e de enfermagem.  

E a efetivação da vigilância ocorre por meio da 

qualificação da equipe de enfermagem para agir mais 

precocemente na prevenção, identificação e tratamento das 

possíveis complicações que esse receptor possa vir a 

apresentar. Além de tornar o paciente consciente da 

importância da sua colaboração para os tratamentos que serão 

estabelecidos ao longo do pós-operatório. 

Finalizamos esse trabalho com o objetivo alcançado em 

perceber nos estudos, embora exíguos, que a assistência de 

enfermagem ao paciente transplantado renal está bem descrita 

e esclarecedora, baseada nos princípios éticos e técnicos que 

são necessários a uma assistência efetiva no processo 

transplantacional, em especial nas complicações pós-

cirúrgicas. Embora, estas ainda precisem ser mais discutidas 

pelos pesquisadores. 

Destarte, ratifica-se que é preciso incrementar a 

produção científica da enfermagem sobre suas experiências na 

produção da assistência aos pacientes em transplante renal, 

em todas as suas fases, em especial sobre as possíveis 

intercorrências, para que se fortaleça as ações preventivas e de 

estabilizações perante as intercorrências, para o retorno da 

hemodinâmica do paciente preservando o órgão transplantado 

com o mínimo de sequelas.  
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RESUMO: Objetivou-se descrever quais as complicações 
causadas pelo consumo de drogas ilícitas e ilícitas durante a 
gestação e o papel da enfermagem mediante determinada 
realidade. Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da 
literatura. A busca bibliográfica foi desenvolvida pelas bases de 
dados LILACS e a BDENF, utilizando “and” entre os descritores, 
como operador booleano. Os critérios de inclusão foram: 
estudos publicados em português, disponíveis na íntegra de 
forma gratuita, textos completos. Como critérios de exclusão: 
ausência de relação sobre a temática sugerida, artigos fora do 
recorte temporal e temática proposta. Quanto aos resultados, 
selecionou-se 10 que atendiam aos critérios de elegibilidade e 
compondo o presente estudo. Droga é toda e qualquer 
substância que, quando está presente no organismo vivo, 
modifica uma ou mais das suas funções, independentemente 
de ser lícita ou ilícita.  O uso abusivo de drogas na gestação 
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apresenta efeitos negativos na saúde da gestante e 
desenvolvimento do feto.  
Palavras chaves: Gravidez. Drogas. Enfermagem. Acesso. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Droga é toda e qualquer substância que quando presente 

no organismo vivo, modifica uma ou mais das suas funções, 

independentemente de ser lícita ou ilícita.  O uso de drogas está 

relacionado às interações do indivíduo e ao ambiente em que 

vive (BRASIL, 2017).  

O consumo de drogas lícitas e ilícitas é um grande 

problema de saúde pública e acaba repercutindo de forma 

devastadora na sociedade em que vivemos, como problemas 

sociais, físicos e psicológicos. O uso tem um efeito dominante 

em todo o mundo, um sério problema que requer integralidade 

nas ações das políticas públicas para minimizar as 

consequências de possíveis agravos à saúde, estando entre os 

vinte maiores fatores de risco para problemas de saúde 

identificados pela organização mundial da saúde (BRASIL, 

2017).  

A gestação é um momento de grandes transformações 

na vida da mulher, causando modificações significativas em seu 

organismo. Nessa situação as complicações do uso de drogas 

não se restringem apenas a gestantes, mas também ao feto, 

pois a maioria dessas ultrapassam a barreira placentária, 

atuando principalmente sobre o sistema nervoso central do feto, 

causando má formações, déficits cognitivos, síndromes e 

abstinência. Nesse caso, o uso, abuso e a dependência de 

substâncias se torna mais preocupante, devido ao 
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comprometimento da integridade do binômio mãe-feto (ROCHA 

et al., 2016). 

O enfermeiro é o profissional que mais se relaciona com 

a gestante durante o ciclo gravídico-puerperal, pois a partir de 

sua ligação com o indivíduo e seu aporte social protagoniza 

ações de promoção, proteção, prevenção e reabilitação da 

saúde dessas usuárias e tem importante papel na assistência 

de enfermagem no pré-natal, bem como as necessidades e 

importância desse processo com orientações básicas para a 

puérpera e familiares (LIMA et al., 2015).  

Desta forma, o enfermeiro tem um papel fundamental na 

vida destes individuos, solucionando dúvidas, refletindo na 

participação das gestantes nas consultas de pré-natal, 

oferecendo apoio para que ela não fique sem ter conhecimento 

da realidade e avaliação de possíveis riscos do uso de 

substâncias (LIMA et al., 2015).   

A consulta de pré-natal quando tem início no primeiro 

trimestre de gravidez é a melhor estratégia para um diagnóstico 

precoce favorecendo a intervenção e criando possibilidade de 

acesso a serviços de tratamentos especializados e alternativas 

para o enfrentamento das usuárias de drogas, assim como, os 

fatores de risco para o consumo pelas gestantes, evitando e/ou 

amenizando complicações maternas e fetais (BESSLER, 

Danielle. 2018).  

A investigação sobre o uso de drogas pelos profissionais 

é de suma importância para uma assistência integral a 

gestante, com vista a captá-las precocemente e assisti-las 

adequadamente na atenção básica (ROCHA et al., 2016). 

Portanto, este trabalho se propõe a responder à questão: 

Qual o papel da enfermagem para evitar e/ou amenizar 

complicações causadas pelas drogas durante a gestação? 
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Objetivou-se descrever quais as complicações causadas pelo 

consumo de drogas ilícitas e ilícitas durante a gestação e o 

papel da enfermagem mediante determinada realidade. 

Acredita-se que o conhecimento adquirido servirá para 

prática profissional, em busca de atendimento qualificado ao 

decorrer da gestação. Cooperando para a compreensão e 

conhecimentos das necessidades, modificando paradigmas no 

enfoque assistencial tendo como base o cuidado integral. Desta 

forma, destaca-se a importância do atendimento integral na 

dinâmica do trabalho em instituições prestadoras deste serviço. 

 

MATERIAS E METODOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura. Sendo um método de pesquisa utilizado na prática 

baseado em evidências, responsável pela tomada de decisões, 

possibilitando melhorias da assistência e síntese de 

conhecimento de determinados assuntos. Com o objetivo de 

apontar lacunas através da junção de múltiplos estudos 

publicados a respeito de uma área particular. (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

 Adotou-se a seguinte roteirização para a presente 

revisão: definição do problema e objetivos da pesquisa; para 

delinear e proporcionar suporte a este estudo foi utilizado 

critérios de inclusão e exclusão dos artigos disponíveis nas 

bases de dados; análise, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão.  

A busca bibliográfica foi desenvolvida pelas bases de 

dados escolhidas visando o problema de pesquisa que 

abordassem o tema na área da Enfermagem: Literatura Latino-
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Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a 

Banco de Dados em Enfermagem (BDENF).  

A seleção dos estudos ocorreu através dos cruzamentos 

dos descritores:  Gravidez; Drogas; Enfermagem; acesso. 

Destacando-se o uso do “and” entre os descritores, como 

operador booleano. Realizado os cruzamentos: Gravidez and 

Drogas; Gravidez and enfermagem; Gravidez and Acesso; 

Drogas and enfermagem; Drogas and acesso; Enfermagem and 

Acesso.  

Os critérios de inclusão foram: estudos publicados em 

português, disponíveis na integra de forma gratuita, textos 

completos, abordando o tema da participação da enfermagem 

na assistência realizada as complicações gestacionais e fetais 

causadas pelo uso de drogas lícitas e ílicitas.  Como critérios de 

exclusão: ausência de relação sobre a temática sugerida e 

artigos fora do recorte temporal.  

Os trabalhos foram escolhidos pelos títulos e realização 

do levantamento bibliográfico. Foram desenvolvidas leituras 

prévias, seguidas de leituras minuciosas e analíticas, com a 

proposta de alcançar os objetivos nesta pesquisa. A análise das 

informações coletadas fundamentou-se nos estudos sobre as 

atitudes e práticas da equipe à assistência prestada as 

gestantes com consumo de drogas licítas e ilícitas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados, selecionou-se 35 estudos 

potencialmente relevantes, dos quais 18 apresentaram-se 

voltados para o conhecimento sobre assistência de 

enfermagem nas complicações gestacionais e fetais durante a 

gestação, restando 10 estudos que atendiam critérios de 
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elegibilidade e compondo o presente estudo.  A seguir 

apresentar-se-á um panorama geral das publicações. 

Quadro 1. Distribuição dos dados analisados como 

título, autores, ano de publicação, objetivo, resultados principais 

e conclusão. Natal, 2019. 

 

Titulo Autores 

Ano 

Objetivo Resultados 

Principais 

Conclusão 

Desfecho 

perinatal em 

gestantes 

usuárias de 

drogas 

atendidas 

em um 

centro 

especializad

o. 

ANTUNE

S, 

Marcos 

Benatti 

(2018). 

Analisar as 

repercussõe

s perinatais 

do uso de 

drogas por 

gestantes 

atendidas 

em um 

ambulatório 

de alto risco. 

As gestantes 

usuárias 

apresentara

m risco 

aumentado 

para 

prematurida

de 

(RR=2,64, 

p=0,02), 

baixo peso 

ao nascer 

(RR=5,42, 

p=0,01) e 

baixo índice 

de Apgar no 

1º minuto 

(RR=2,97, 

p=0,01). 

Os resultados 

indicam que 

gestantes 

usuárias de 

drogas 

apresentam 

desfechos 

perinatais 

desfavoráveis 

à gestação. 

Práticas de 

cuidado à 

mulher no 

ciclo 

gravídico 

puerperal 

com 

histórico de 

consumo de 

BESSLE

R, 

Danielle 

(2018). 

Práticas de 

cuidado à 

mulher no 

ciclo 

gravídico 

puerperal 

com 

histórico de 

consumo de 

Práticas de 

cuidado à 

mulher no 

ciclo 

gravídico 

puerperal 

com histórico 

de consumo 

de álcool e 

Práticas de 

cuidado à 

mulher no ciclo 

gravídico 

puerperal com 

histórico de 

consumo de 

álcool e outras 

drogas: 
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álcool e 

outras 

drogas: 

perspectiva 

da 

enfermagem

. 

álcool e 

outras 

drogas: 

perspectiva 

da 

enfermagem

. 

outras 

drogas: 

perspectiva 

da 

enfermagem

. 

perspectiva da 

enfermagem. 

Assistência 

pré-natal às 

usuárias de 

drogas 

ilícitas. 

COUTIN

HO, 

Tadeu; 

COUTIN

HO, 

Conrado 

Milani; 

COUTIN

HO, 

Larissa 

Milani 

(2014). 

As drogas 

ilícitas no 

ciclo 

gravídico-

puerperal. 

O aumento 

do consumo 

das drogas 

ilícitas na 

gravidez tem 

abrangência 

global e, 

devido às 

suas graves 

consequênci

as, requer a 

implementaç

ão de ações 

mais 

efetivas. 

Dessa forma, 

após a 

confirmação 

diagnóstica, 

estarão 

capacitados a 

empreender 

intervenções 

iniciais. . 
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O PAPEL 

DO 

ENFERMEI

RO 

DURANTE A 

CONSULTA 

DE PRÉ-

NATAL À 

GESTANTE 

USUÁRIA 

DE 

DROGAS. 

LIMA, 

Luciana 

Pontes 

de 

Miranda 

et al 

(2015). 

o analisar as 

ações de 

enfermagem 

prestadas 

no pré-natal 

à gestante 

diante do 

consumo de 

drogas 

lícitas e 

ilícitas. 

ações 

realizadas 

pelo 

enfermeiro 

ainda são 

insuficientes, 

pois, apesar 

das 

orientações 

recebidas 

sobre os 

riscos e 

consequênci

as do uso de 

drogas. 

A temática 

droga/gestaçã

o ainda é 

permeada por 

obstáculos 

para o trabalho 

realizado 

durante o pré-

natal pelo 

enfermeiro. 

Perfil das 

Gestantes 

Usuárias de 

Álcool/Droga

s 

e os Efeitos 

na Saúde e 

Desenvolvim

ento dos 

Filhos. 

 

MOTTA, 

Kaynara 

Maria 

Chenini; 

LINHAR

ES, 

Maria 

Beatriz 

Martins 

(2015). 

Revisar 

artigos 

sobre 

prevalência 

do uso de 

álcool e/ou 

drogas 

ilícitas em 

gestantes, 

perfis das 

usuárias e 

efeitos do 

seu uso na 

saúde e 

desenvolvim

ento dos 

filhos. 

Prevalência 

do uso do 

álcool e 

drogas 

ilícitas em 

Gestantes; 

Perfil 

sociodemogr

áfico e 

clínico das 

gestantes 

usuárias de 

álcool e 

drogas 

ilícitas. 

 

Foi possível 

observar que, 

quanto às pre-

valências da 

ingestão de 

álcool por 

adolescentes, 

de ao menos 

uma vez 

durante a 

gestação, 

houve uma 

variação entre 

5% e 26,6%. 
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Acesso aos 

serviços de 

saúde: 

fatores 

associados 

ao 

envolvimen

to de 

gestantes 

com 

drogas. 

 

PORTO, 

Priscilla 

Nunes et 

al (2015). 

Verificar a 

associação 

entre as 

característic

as de 

acesso aos 

serviços de 

saúde e o 

envolviment

o de 

gestantes 

com álcool e 

outras 

drogas. 

Os dados 

serão 

apresentado

s em três 

blocos de 

informações: 

caracterizaç

ão da 

amostra; 

acesso aos 

serviços de 

saúde; e 

envolviment

o com álcool 

e outras 

drogas e 

acesso aos 

serviços de 

saúde. 

O estudo 

evidenciou as 

dificuldades 

vivenciadas 

pelas 

gestantes no 

acesso aos 

serviços de 

saúde 

independente

mente do 

envolvimento 

com o álcool e 

outras drogas. 

Cuidado de 

mulheres 

usuárias de 

crack na 

gestação: 

revisão 

bibliográfica. 

RIBEIRO

, Mariana 

Cristina 

Lobato et 

al (2018). 

Realizar 

uma revisão 

integrativa 

sobre o 

consumo de 

crack e 

cocaína em 

gestantes, 

bem como 

po : levantar 

e analisar as 

contribuiçõe

As bases de 

dados 

exibiram 

baixa 

quantidade 

de estudos, 

sendo 

encontradas 

somente 30 

publicações. 

A literatura 

levantada 

prioriza a 

análise 

epidemiológic

a do fenômeno 

e as 

consequência

s do uso de 

drogas no 

concepto, 

porém pouco 
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s da 

literatura 

relacionada

s à temática. 

explora 

estratégias de 

cuidado clínico 

e psicossocial. 

Prevalência 

e fatores 

associados 

ao uso de 

drogas 

ilícitas em 

gestantes da 

coorte 

BRISA. 

ROCHA, 

Priscila 

Coimbra 

et al 

(2016). 

 Analisar a 

prevalência 

e fatores 

associados 

ao uso de 

drogas 

ilícitas na 

gestação. 

 A taxa de 

uso de 

drogas 

ilícitas na 

gestação de 

1,45%. O 

uso de 

drogas 

ilícitas 

decresceu 

com o 

desenvolvim

ento da 

gestação. 

O consumo de 

drogas ilícitas 

é um 

importante 

problema de 

saúde pública 

que carece de 

estudos 

epidemiológic

os no Brasil. 

Possíveis 

prejuízos do 

uso de 

tabaco e 

álcool 

durante a 

gestação. 

SIQUEIR

A, Laís 

Quevedo 

et 

al(2017). 

Fazer uma 

revisão 

bibliográfica, 

sobre os 

prejuízos 

para a mãe, 

feto e 

recém- 

nascido 

decorrentes 

do uso de 

tabaco e 

álcool 

durante a 

gestação. 

Como 

fatores de 

risco foram 

identificados 

mulheres 

solteiras, 

adolescente

s, baixa 

escolaridade

, baixa renda 

ou 

desemprega

das, e muitas 

vezes 

influenciadas 

pelo meio 

ambiente e 

mídia. 

As mulheres 

ao usarem as 

drogas tabaco 

e álcool na 

gravidez, 

podem 

prejudicar a 

saúde do feto 

e recém-

nascidos, 

aumentando o 

risco de 

prematuridade

, 

malformações 

congênitas, 

distúrbios 

comportament

ais. 
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Percepção 

de 

mulheres 

usuárias de 

crack sobre 

a influência 

da droga na 

gestação e 

parto. 

 

XAVIER, 

Daiani 

Modernel 

et al 

(2017). 

Conhecer a 

percepção 

de mulheres 

usuárias de 

crack sobre 

a influência 

da droga na 

gestação e 

parto. 

Constatou-

se que 

buscam o 

apoio da 

família, a 

superação 

do consumo 

de crack e da 

prostituição. 

 Cs 

enfermeiros 

precisam 

instrumentaliz

ar-se, 

auxiliando a 

mulher usuária 

de crack a 

vivenciar a 

gravidez e o 

parto, 

garantindo sua 

segurança e 

cuidado ao 

recém-

nascido. 

 

A disponibilidade do atendimento a grupos que se 

encontram vulneráveis decorrentes das inúmeras dificuldades 

encontradas, estão relacionadas a ausência de condições 

ideais para as necessidades de suas clientes. Onde observa-se 

a desigualdade do acesso ao serviço de saúde, propiciada as 

realidades das condições econômicas, colocando em risco a 

saúde da mãe e seu bebê (PORTO et al., 2015). 

O uso de drogas lícitas e ilícitas estão relacionadas a 

ausência de visitas dos agentes comunitários, 

desconhecimento dos programas do SUS, ausência de 

atividade educativa no pré-natal e falta de informações sobre 

álcool e drogas (PORTO et al., 2015). 
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Entretanto, a presença do uso de drogas no período 

gestacional enfrenta tabus que dificultam a estabilização do 

vínculo de confiança entre paciente e enfermeiro. Onde estão 

existentes diversos fatores envolvidos no uso de tais 

substâncias além da vulnerabilidade social, sendo elas: 

violência domestica e sexual, familiares usuários, saúde mental 

prejudicada, moradia e alimentação insatisfatória (RIBEIRO et., 

2018).  

Existe um grande índice de uso de substâncias por 

mulheres grávidas, onde a maioria das drogas ingeridas podem 

apresentar malefícios para o feto, através da passagem pela 

bolsa placentária ((MOTTA; LINHARES, 2015).   

De acordo com o Ministério da Saúde, o uso de 

determinadas drogas é considerado como condição clínica pré-

existente, com prevalência alta ao uso de álcool durante o 

período de fertilidade. Estudam apontam que o uso do crack e 

cocaína levam as complicações como retardo do crescimento 

intrauterino, baixo peso ao nascer, risco de parto prematuro, 

bem como, ruptura uterina, isquemia cerebral, infarto e morte 

(ANTUNES et al., 2018).  

Determinados comportamentos estão ligados 

diretamente ao consumo de álcool associado a drogas, 

induzindo ao esquecimento e ausência da importância ao uso 

do preservativo em sua vida sexual, acarretando em uma 

gravidez não planejada. Entretanto, a ausência de efeitos nas 

primeiras horas de vida, está presente uma grande 

preocupação à restrição do crescimento fetal (ANTUNES et al., 

2018).  

A cocaína tem tido um aumento significante ocasionando 

parto prematuro, inferior as 37 semanas ou deslocamento de 

placenta. Envolvendo aspectos como: diminuição do diâmetro 
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dos vasos sanguíneos, insuficiência útero placentária, 

hipoxemia, acidose fetal, alteração na formação urogenitais, 

cardiovasculares e do sistema nervoso central (MOTTA; 

LINHARES, 2015).  

Além disso, a diminuição das chances de nutrição do 

recém-nascido (RN), decorrente da pouca produção de leite, 

alterações psiquiátricas, advindas da abstinência da cocaína. 

como agressividade e carência de afeto materno pelo bebê. As 

alterações na rotina de tais mulheres ocasionam mudanças 

psicológicas e físicas influenciadas pela instabilidade 

sentimental na qual se encontram, afetando diretamente o 

contato entre mãe-bebê (XAVIER et al., 2017).  

Dentre as variáveis, destaca-se o uso da maconha 

denominada de marijuana. Passa a ser a droga ilícita mais 

utilizada por indivíduos do sexo feminino em idade reprodutiva. 

Entre seus principais efeitos estão presentes: rebaixamento da 

memória e relaxamento ou euforia. Sistemas como a 

vasodilatação, aumento gradual da frequência cardíaca e 

aumento do apetite também podem ser alterados. O uso da 

maconha na gravidez, pode provocar no feto o mau 

desenvolvimento do tubo neural (SIQUEIRA et al., 2017).  

São vários os prejuízos causados pelo uso de drogas, e 

é de extrema importância o cuidado com as gestantes, porém 

esse cuidado é bastante complexo e exige um preparo 

específico por parte dos enfermeiros. Cada gestante usuária 

tem sua especificidade, características únicas e o profissional 

precisa de uma certa sensibilidade para perceber (COUTINHO; 

COUTINHO; COUTINHO 2014). 

Algumas pessoas costumam dizer que o álcool é um 

“santo” remédio para saúde mental, e acabam fazendo o uso do 

álcool e das drogas como remédio, se automedicando. O que 
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muitas vezes elas não sabem, é que as drogas acarretam uma 

variedade de problemas e não ajuda a soluciona-los (BRASIL, 

2017). 

Além disso as usuárias sofrem bastante preconceito, 

tanto da comunidade, quanto dos seus familiares. Com as 

gestantes, esse preconceito é muito maior dificultabdo o 

tratamento dessas mulheres dependentes. O medo do 

preconceito faz com que essas gestantes usuárias fiquem 

retraídas e não pecam nem um tipo de ajuda, na maioria das 

vezes acabam nem fazendo o pré-natal e quando fazem, 

omitem o uso de drogas (COUTINHO; COUTINHO; COUTINHO 

2014). 

Por outro lado, a fase da gestação é um período 

facilitador de sensibilização ao tratamento, abrindo uma 

facilidade no estímulo à manutenção do tratamento e na busca 

de apoio familiar ou dos grupos de ajuda. A participação dos 

parceiros e dos familiares é fundamental na recuperação, e é 

função do enfermeiro tentar fazer com que a família seja mais 

participativa na vida dessa gestante (BRASIL, 2014).  

A porta de entrada tanto para a prevenção, quanto para 

o tratamento é o pré-natal. Nele são dadas as orientações 

necessárias sobre o uso de drogas na gestação e no puerpério, 

servindo explicitar os males causados pela droga, e 

conscientizar principalmente as gestantes dos perigos e 

consequências da droga durante a gravidez (BRASIL, 2014). 

A educação representa um fator de suma importância 

para execução de estratégias que possam auxiliar na 

promoção, prevenção, assistência e tratamento de qualquer 

consequência que o consumo de drogas apresente. De acordo 

com o ministério da saúde o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
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o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem que estar à 

frente dessa educação (BESSLER, Danielle. 2018).  

Porém, a responsabilidade de auxiliar a gestante e sua 

família com promoção da educação na saúde não se limita 

apenas ao profissional enfermeiro. Essas estratégias requerem 

uma abordagem multisetorial e interdisciplinar, por se tratar de 

casos complexos, que interferem não só a saúde, mas também 

no convívio social. Para isso o enfermeiro da Estratégia Saúde 

e Família pode encaminhá-los para os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Centros Especializados em Reabilitação 

(CER), serviços educacionais e de proteção e assistência 

sociais (CRAS e CREAS) entre outros (BRASIL, 2017). 

É de conhecimento de todos que o usuário de drogas tem 

dificuldades para abandonar o consumo, sendo necessário toda  

integração para que os pontos de atenção garantam ações 

como: visitas domiciliares; acompanhamento pré-natal e 

puerperal; grupos de apoio a mulheres, pais e cuidadores; 

atendimento psicossocial; acompanhamento do 

desenvolvimento infantil durante a puericultura; avaliação e 

acompanhamento especializado para a Intervenção precoce/ 

Estimulação precoce e reabilitação das crianças (BRASIL, 

2017). 

Por fim, a criação do vínculo de confiança entre usuária 

do serviço e enfermeiro, auxilia diretamente na orientação e 

redução do uso das drogas, minimizando seus efeitos para o 

desenvolvimento do feto. Com foco no diálogo claro, de forma 

objetiva e escuta qualificada (BRASIL, 2017). 
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CONCLUSÃO 

 

Mediante o exposto, fica clara a necessidade de 

implantação de políticas públicas voltadas às gestantes na 

prevenção dos agravos relacionados ao uso de drogas durante 

o período pré-natal. É comum que mulheres que fazem uso de 

drogas durante a gravidez não compareçam as consultas de 

pré-natal, estando vulneráveis a outros problemas de saúde, 

tais como as IST’s; evidenciando o indispensável trabalho do 

agente comunitário que nesses casos tornam-se imprescindível 

na realização de uma busca ativa. 

Podemos afirmar que o enfermeiro tem o papel de criar 

um vínculo de confiança com essas mulheres que, por muitas 

vezes, aparecem com demandas sociais em consultórios de 

UBS. Portanto, com essa confiança é possível fazer orientações 

e implementação de cuidados voltados a minimizar os agravos 

do uso de drogas durante o período gestacional, usando diálogo 

de forma clara e objetiva, expondo os riscos que enfrenta em 

duplicidade, mãe e filho, tanto na gravidez como no pós-parto, 

e desenvolvimento desse RN. 

Envolver a mulher em rede de apoio, contribui para que 

haja maior encorajamento em abandonar o uso de drogas, o 

que não é uma tarefa fácil. Havendo a necessidade de incluir 

em um acompanhamento especializado, inserir em atividades 

educativas e visitas frequentes, com o objetivo de acompanhar 

de perto todas as mudanças. 

Embora trabalhar com prevenção e promoção à saúde 

não é algo simples de executar, um enfermeiro capacitado 

estará pronto para lidar com as complicações maternas, que 

vão de problemas cardiovasculares, até complicações 

gestacionais.  
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Portanto, torna-se notória a importância da atuação nos 

agravos ao RN exposto ao uso de substâncias tóxicas durante 

seu desenvolvimento fetal, no qual o aparecimento da 

prematuridade acarreta problemas em sua saúde.  
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RESUMO: A transição demográfica leva a um aumento da 
incidência de síndromes geriátricas, destacando-se a 
incontinência urinária, principal fator de risco para infecção do 
trato urinária nos idosos. Dessa forma, considerando o elevado 
índice de internações por este tipo de infecção, o presente 
estudo possui como objetivo elaborar diagnósticos e 
intervenções de Enfermagem para um paciente idoso 
acometido por Infecção do Trato Urinário utilizando-se a 
taxonomia Classificação Internacional Para a Prática de 
Enfermagem – CIPE®. Trata-se de um estudo de caso, 
realizado com idoso que durante pesquisa apresentava 
infeccção no trato urinário internado num Hospital Filantrópico. 
A coleta de dados ocorreu no mês de Julho do ano de 2019, 
subsidiada por instrumento contendo dados sociodemográficos 
e informações clínicas. Foram observados os preceitos éticos 
contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde, sendo aprovada pelo comitê de Ética e Pesquisa do 
Centro Universitário de João Pessoa, sob número de CAAE: 
07497219.3.0000.5176. Como resultados, identificou-se as 
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afirmativas diagnósticas: Desidratação; Marcha, prejudicada; 
Infecção do Trato Urinário; Edema Periférico; Constipação; 
Risco de Queda e Insônia. As intervenções foram traçadas 
individualmente, observando as características apresentadas 
pelo cliente. Sendo assim, através dos diagnósticos 
identificados, entende-se a importância da concretização de 
uma assistência sistematizada de enfermagem. A realização 
desse estudo norteia os profissionais de enfermagem acerca da 
assistência direcionada a idosos que apresentam Infecção do 
Trato Urinário. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Assistência de 

enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Brasil tem vivido uma acelerada e intensa mudança no 

perfil etário da sociedade como consequência da redução da 

taxa de mortalidade e de fecundidade, com consequente 

aumento da expectativa de vida. De acordo com dados do 

censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o Brasil será a sexta maior população idosa do 

mundo em meados de 2025, representando cerca de 19% da 

população (MELO et al., 2017).   

Corroborando isso, a Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2019) afirma que há um aumento na expectativa de vida 

nos últimos anos e que até 2050, uma em cada seis pessoas 

no mundo terá mais de 65 anos (16%). 

Neste contexto, o envelhecimento é tido como processo 

natural, progressivo e irreversível que trás consigo riscos 

relacionados as atividades de vida diária do idoso, bem como 
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ao comprometimento motor, ambos consequência de 

alterações fisiológicas (BARROS et al., 2016). 

Na população idosa, há inúmeros fatores de risco que 

culminam no adoecimento destes, tais como a incontinência ou 

retenção urinária, a existência de doenças pré-existentes e o 

uso de Cateter Vesical de Demora (CVD) que estão associados 

a maior susceptibilidade à infecção (CAMPOS et al., 2016). 

Nesse sentido, concomitantemente ao envelhecimento 

humano, observa-se a crescente ocorrência das síndromes 

geriátricas, dentre elas a Incontinência Urinária, uma das 

preditoras de Infecções do Trato Urinário (ITU). Outras 

condições de risco para ITU’s são a diminuição do Hormônio 

Antidiurético e diminuição da sede que, culminam no maior uso 

de dispositivos vesicais, responsáveis pelo aumento no risco de 

infecções urinárias. Além disso, o declínio anatomofuncional, 

próprio do envelhecimento, aumenta o índice de patologias nos 

idosos (PÓVOA et al., 2018).  

A ITU pode ser definida como a presença de 

microrganismos patogênicos em qualquer parte do trato urinário 

alto e/ou baixo, ocasionando uma resposta imunológica do 

urotélio, uma vez que, fisiologicamente, o aparelho urinário não 

é constituído de microbiota, com exceção da parte distal da 

uretra (OLIVEIRA E SOUTO, 2018). 

O agente etiológico, o perfil de susceptibilidade e os 

fatores associados podem variar de acordo com o ambiente no 

qual a infecção foi adquirida. Os patógenos mais comuns são 

os organismos gram-negativos com destaque para Proteus 

mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e 

Pseudomonas aeruginosa. Escherichia coli é identificada em 

cerca de 60% a 90% das ITU de origem comunitária (PÓVOA 

et al., 2018). 
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Outrossim, destaca-se uma maior prevalência de ITU em 

mulheres que pode ser associada à sua fisiologia reprodutiva e 

a própria anatomia do sistema urinário feminino, que facilitam a 

proliferação de bactérias (LOPES et al., 2018). 

Ademais, em mulheres idosas, as mudanças na 

microbiota vaginal e a redução de estrogênios favorecem, ainda 

mais, o crescimento de bactérias gram-negativas que são 

frequentemente associadas com ITU (VELEZ; SEBESTA; 

COOPER, 2015).  

Dentre os principais sintomas da ITU, destacam-se a 

polaciúria, disúria, dor lombar, urgência miccional, febre, 

alteração de cor e odor da urina (DIAS; COELHO; DORIGON, 

2015). Em idosos destacam-se como sinais e sintomas a 

prostração; desidratação; confusão e desorientação mental; 

delirium hiperativo ou hipoativo e; hospitalizações recorrentes 

(MELO et al., 2017).  

Considerando isso, destaca-se o papel da 

enfermagem como fundamental na  assistência  aos  

pacientes que sofrem de ITU, sendo capazes de avaliar,  

identificar,  fornecer  informações  e  estabelecer 

intervenções em  diversos contextos, seja em atenção básica 

ou em âmbito hospitalar, a partir da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) (OLIVEIRA et al., 2018). 

A SAE é um processo metodológico com a finalidade de 

prestar cuidados de forma holística ao paciente, família e 

comunidade baseado no enfoque técnico-científico, permitindo 

operacionalização do Processo de Enfermagem de acordo com 

a Resolução 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem, 

mediante cinco etapas: coleta de dados ou histórico, 

diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e 

avaliação da assistência.  
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Nesse sentido, com o intuito de facilitar a tomada de 

decisões e uniformizar a linguagem utilizada entre os 

profissionais na formulação dos diagnósticos e planejamento da 

assistência, surgem os sistemas de classificação de 

enfermagem,  dentre os quais destaca-se a Classificação 

Internacional Para a Prática de Enfermagem – CIPE® utilizada 

nesta investigação (RODRIGUES, 2017). 

Considerando o exposto, o presente estudo teve como 

objetivo elaborar diagnósticos e intervenções de Enfermagem 

para um paciente idoso acometido por Infecção do Trato 

Urinário utilizando-se a taxonomia da CIPE. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de caso clinico, para 

análise de dados e construção de diagnósticos e intervenções 

de Enfermagem. O local da pesquisa foi um hospital filantrópico, 

no município de João Pessoa, Paraíba e desenvolvido a partir 

de um projeto de pesquisa de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES), intitulado “Desenvolvimento de software para 

identificação e intervenções de enfermagem CIPE”.   

A coleta de dados foi realizada no período de abril a 

outubro de 2019, mediante entrevista, utilizando-se intrumento 

semi-estruturado, abordando questões sociodemográficas 

(idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação) e o exame 

físico geral. 

Ademais, foram aplicadas, ainda, a Escala de Risco de 

Quedas Morse, versão Brasileira. A escala de Morse segue 

como  parâmetros: risco baixo (0-24), risco moderado (25-44) e 

risco alto (≥45). Nessa escala avalia-se: histórico de quedas, 

diagnóstico secundário, auxílio na deambulação, terapia 
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endovenosa, marcha e estado mental (MORSE; MORSE; 

TYLKO, 1989; URBANETTO et al., 2013). 

Para o tratamento dos dados coletados na pesquisa, as 

variáveis contidas no instrumento foram codificadas e inseridas 

em bancos de dados, construídos no programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 © para 

Windows. Os dados serão analisados utilizando-se estatísticas 

descritivas. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) em atendimento à resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovada pelo comitê de Ética 

e Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa, sob 

número de CAAE: 07497219.3.0000.5176. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado pelos 

participantes após explicação acerca da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

X.X.X., 71 anos, masculino, analfabeto, aposentado. 

Hipertenso e diabético. Faz uso de medicação ansiolítica e anti-hipertensivo. 

Procedente de uma Unidade de Pronto Atendimento, foi admitido na unidade hospitalar com 

queixa de disúria e eliminações vesicais com coloração 

concentrada. Ao exame físico: estado geral regular, consciente, 

orientado, cooperativo, desidratado, normotérmico, anictérico, 

mucosas normocoradas, turgor e elasticidade diminuídos. 

Higiene corporal preservada, mucosas ressecadas, presença 

de equimose em membros superiores e ausência de lesões por 

pressão. Sistema cardiovascular: normotenso, normocardico, 

bulhas cardíacas normofonéticas, ritmo cardíaco regular em 2 

tempos, pulso filiforme, perfusão periférica preservada, 

presença de edema em membros inferiores e sinal de Godet 
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positivo (++++/++++). Sistema respiratório: taquipneico, 

ausência de tosse e expectoração, expansibilidade torácica 

preservada bilateralmente, presença de murmúrios vesiculares 

à ausculta, sem ruídos adventícios, som claro-pulmonar à 

percussão, frêmito toraco-vocal preservado. Sistema 

gastrointestinal: alimentação por via oral, estado nutricional 

dentro dos parâmetros de normalidade, boa aceitação alimentar 

e sem intolerâncias, sem restrição hídrica, com reposição de 

substâncias hidroeletrolíticas. Abdome flácido, som maciço à 

percussão em todos os quadrantes, ausência de dor a palpação 

superficial e profunda nos quatro quadrantes; relata fazer uso 

de laxantes devido a presença de constipação e fezes com 

aspecto seco e escurecidas. Sistema geniturinário: eliminações 

vesicais por sonda vesical de demora, com coloração 

concentrada e aspecto turvo. Sistema musculo-esquelético: 

deambulando com auxilio, movimentando membros inferiores e 

superiores com força muscular adequada para a idade. Sistema 

neurológico: Escala de Coma de Glasglow 15, relata dificuldade 

para dormir, pupilas isocóricas. Sinais vitais: Pressão arterial 

120x80mmHg, frequência cardíaca 64bpm, pulso 70bpm, 

frequência respiratória 24irpm, temperatura axilar 36ºC. Após 

análise da escala aplicada, constatou-se: Escala de Risco de 

Quedas de Morse totalizando 100 pontos, classificando-o como 

risco alto para quedas. 

 A partir dos dados encontrados na anamnese e exame 

físico, foram criados os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem utilizando a CIPE, conforme disposto no quadro 1. 

 

Quadro 1. Diagnósticos e intervenções de enfermagem CIPE 

para cliente X.X.X., João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 
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Diagnósticos de 

Enfermagem 

Intervenções de 

Enfermagem 

Desidratação - Gerenciar desidratação 

- Orientar sobre desidratação 

- Estimular ingesta de líquidos 

- Avaliar resposta à terapia 

com líquidos 

Marcha, Prejudicada - Auxiliar na marcha 

- Encaminhar para serviço de 

fisioterapia 

- Educar sobre técnica de 

marcha 

- Monitorar risco de queda 

Infecção do Trato Urinário - Administrar antibiótico 

prescrito 

- Avaliar a resposta à terapia 

de hidratação 

- Gerenciar cateter urinário 

- Orientar sobre cuidados com 

cateter urinário 

- Orientar sobre ingestão de 

líquidos 

- Obter dados sobre balanço 

hídrico 

Edema Periférico - Verificar débito de líquidos 

- Usar posicionamento de 

apoio 

- Orientar sobre os cuidados 

com os pés edemaciados 

- Controlar ingestão de 

líquidos 
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- Monitorar perfusão tissular e 

periférica 

Risco de Queda  

 

- Monitorar risco de queda 

- Orientar sobre técnica de 

deambulação 

- Auxiliar na higiene 

Constipação 

 

- Tratar constipação 

- Avaliar condição 

gastrointestinal 

- Encaminhar para 

nutricionista 

- Administrar medicação 

prescrita por via oral 

- Orientar sobre ingestão de 

líquidos 

- Promover ritmo intestinal 

Insônia 

 

- Orientar sobre sono 

- Implementar cuidados de 

conforto 

- Prover rotina de hora para 

dormir 

- Demonstrar técnica de 

relaxamento 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

  No que se refere ao diagnóstico “Desidratação”, a 

literatura retrata como um fenômeno crescente na população 

idosa, sendo causa principal e frequente para internações. 

Caracteriza-se como a depleção de água corporal devido a 

perda de fluídos, diminuição da ingesta hídrica ou ambos. 

Ressalta-se, nesse contexto, a  diminuição do reflexo de sede, 
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característico do envelhecimento senil, que associado a 

desidratação torna-se fator determinante para o aumento de 

infecções urinarias na pessoa idosa, uma vez que uma boa 

ingesta de água esta diretamente relacionada a maior produção 

e eliminação de urina, evitando, portanto, recorrentes ITU’s 

(GOMES, 2017; MELO et al., 2015). 

À vista disso, torna-se fundamental aos profissionais de 

saúde, assim como, aos familiares ou acompanhantes estarem 

atentos para estimular a manutenção da ingesta hidríca do 

idoso, o que auxilia na prevenção do surgimento de tais 

infecções (MELO et al., 2015). 

 Conforme observado, a segunda afirmativa diagnóstica 

elencada foi “Marcha, Prejudicada”, que pode estar atrelada as 

alterações musculoesqueléticas próprias do envelhecimento 

(REGO; VERÍSSIMO, 2015). 

Além disto, naturalmente, a bexiga do idoso diminui de 

tamanho, o esfíncter relaxa, causando a urgência miccional que 

em associação às dificuldades de deambulação estabelecem o 

mau hábito de diminuir as idas ao banheiro o que influencia o 

desenvolvimento de infecções urinárias (PATRIZZI et al., 2015).  

 Quanto ao diagnóstico de enfermagem “Infecção do 

Trato Urinário”, destaca-se na literatura gerontológica como 

uma das principais causas para a hospitalização de idosos,  

correlacionado a outros fatores, como a má nutrição, alteração 

na mobilidade, alterações hormonais e maior tempo de 

hospitalização (MACIEL et al., 2016). 

 Outros fatores de risco associados a ITU’s são a idade 

avançada, ser do sexo feminino, ter disfunções anatômicas e 

doenças subjacentes severas. As ITU’s são responsáveis por 

altas taxas de morbimortalidade em idosos, sendo ainda uma 
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das principais causas de sepse (ARRAIS; OLIVEIRA; SOUSA, 

2017). 

 A literatura evidencia, ainda, a incontinência urinária 

como principal fator de risco para as ITU’s, fato esse 

fundamentado pela ocorrência de transmissão de patógenos no 

momento da higienização dos idosos; pelo não esvaziamento 

completo da bexiga observado na incontinência e; pela maior 

necessidade de utilização de cateterismo vesical apresentada 

pelos idosos incontinentes que propiciam uma maior 

proliferação bacteriana. Neste sentido, a utilização de 

dispositivos invasivos e a ausência de higienização das mãos 

destacam-se como principais transmissores de 

microorganismos, causando a ITU em pessoas incontinentes 

(MELO et al., 2017). 

 A equipe de saúde deve discutir a real necessidade dos 

cateterismos vesicais, visto que, quanto maior o tempo de uso 

desse dispositivo, maiores as chances de ITU. Logo, fica a 

cargo da equipe o conhecimento, para que a assistência seja 

prestada com qualidade e segurança, melhorando assim os 

índices de infecções e complicações advindas da mesma 

(MACIEL et al., 2016). 

 Diante da condição clínica apresentada elencou-se como 

diagnóstico de enfermagem “Edema Periférico”, caracterizado 

na literatura como acúmulo excessivo de líquido nos tecidos 

corporais (SOUZA, 2016; BERTOLINI, 2019). 

Estudos descrevem o edema periférico como um sinal 

clínico de alerta às complicações macrovasculares, comuns em 

paciente com diabetes mellitus e prevalentes nos pacientes 

idosos com diagnóstico de hipertensão arterial, patologias 

estas, apresentadas pelo idoso investigado (NOGUEIRA et al., 

2016).  
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 Conforme avaliado com a escala de Morse, onde foi 

possível obter 100 pontos para o cliente, elencou-se o 

dignóstico de enfermagem “Risco de Queda”. O evento quedas 

constitui uma das síndromes geriátricas, sendo configurada a 

principal causa de morbimortalidade em idosos, cerca de 10 a 

20% das quedas causam graves ferimentos e 

aproximadamente um terço dos idosos domiciliados em sua 

própria residência sofrem uma queda a cada ano (KANE et al., 

2015). 

 Alguns fatores predispõe o idoso ao risco de quedas, 

com destaque para o fator comportamental. Assim, os idosos 

mais inativos possuem maior risco de queda devido, 

respectivamente, à fragilidade que possuem e ao grau de 

exposição que se aplicam (VACCARI et al., 2016). 

Contudo, a queda é considerada um evento de etiologia 

multifatorial marcada por diversos fatores de risco, como: 

possuir idade superior a 60 anos, ser do sexo feminino, 

consumir medicações variadas e de uso contínuo, presença de 

doenças crônicas, alterações de marcha, declínio cognitivo e 

outros (NASCIMENTO; TAVARES, 2016). 

 Diante disso, ver-se a necessidade da elaboração e 

implementação de ações que contribuam na prevenção de 

quedas com vistas a minimizar os efeitos negativos que este 

evento representa para vida do idoso, sobretudo, os longos 

períodos de internação hospitalar, estes contribuintes as 

complicações (KANE et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2017). 

Neste contexto, a equipe de enfermagem está 

diretamente ligada a prevenção e cuidado com quedas, 

principalmente quando relaciona-se ao idoso, ficando 

responsável pela vigilância da ocorrência e prevenção destas. 

Fica a cargo da enfermagem identificar o risco que o paciente 
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possui, bem como formular ações prioritárias para 

posteriormente avaliar os resultados da assistência prestada 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

 No que se refere ao diagnóstico de enfermagem 

“Constipação”, elencado em nosso estudo têm-se que este 

configura-se como algo bastante presente em idosos 

hospitalizados principalmente pela hipoatividade; desidratação 

e; diminuição do peristaltismo (KLAUS et al., 2015; PINHEIRO 

et al., 2016). 

Outras condições também influenciam, como a menor 

sensação de plenitude retal e, por conseguinte, do desejo de 

evacuar; o uso de fármacos anticolinérgicos; a menor ingestão 

de líquidos e fibras observados no envelhecimento quando 

associados a aspectos comuns da hospitalização como a 

permanência do paciente no leito no momento de evacuar e 

constrangimento social, resultam na ocorrência de 

complicações intestinais, com ênfase para constipação 

(PINHEIRO et al., 2016). 

 Atualmente a constipação tornou-se um dos principais 

motivos de hospitalização do idoso, estando em equivalência as 

afecções crônicas não transmissíveis. Embora seja uma 

condição abordada de forma simples a mesma pode provocar 

outras complicações através da cronicidade dos sintomas, bem 

como, da falta de orientação terapêutica, o que interfere 

negativamente na qualidade de vida  e na diminuição no 

número/tempo prolongado de hospitalização (KLAUS et al., 

2015). 

 No que tange o diagnóstico de enfermagem “Insônia”, 

considera-se sua presença em cerca da metade dos idosos. É 

caracterizada como uma expressiva perturbação ao sono, além 

disso, é um fator para o aumento no índice de risco de queda, 
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diminuição da qualidade de vida, institucionalização e aumento 

da mortalidade (PROSPERO; HAYASHID; FILHO, 2019). 

Em consequência ao envelhecimento modificações nos 

estágios e no ritmo circadiano do sono dos idosos são comuns, 

podendo ser em decorrência de problemas clínicos, 

psiquiátricos ou comportamentais (DUTRA et al., 2016). 

 Durante o envelhecimento, o sono é frequentemente 

interrompido, fragmentado e menos profundo. Como 

consequência a essas mudanças o idoso pode apresentar 

desorientação, irritabilidade, agressividade e atitude anti-social 

(PROSPERO; HAYASHID; FILHO, 2019). 

Ademais, no contexto da hospitalização, o idoso 

apresenta sinais de perturbação do sono em decorrência de 

alguns fatores, como: condição de doença que o levou a 

internação; dor; luminosidade; ruídos; medicações; rotinas de 

intervenções de enfermagem durante a noite e; alterações de 

humor (DUTRA et al., 2016). 

A assistência de enfermagem a idosos hospitalizados em 

situação de insônia deve priorizar a implementação de cuidados 

de conforto, prover de rotina de hora para dormir e se possível 

de procedimentos de enfermagem, visto que estes também são 

responsáveis pela insônia no idoso. As orientações com relação 

ao sono e a demonstração de práticas de relaxamamento são 

fundamentais para esse público (CIPE, 2019). 

 Considerando as ponderações aqui expostas, ressalta-

se que o profissional de enfermagem tem por dever ter 

conhecimento sobre o processo de envelhecimento para buscar 

estratégias que promovam autonomia e independência do idoso 

(BARROS et al., 2016). 

Além disso, o cuidado deve ser individualizado voltando-

se ao biopsicossocial e espiritual do indivíduo, para tanto fazer 
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uso de ferramentas que avaliem o estado de saúde dos idosos 

é necessário. O desenvolvimento de ações de reabilitação, 

prevenção, promoção de saúde e detecção precoce são 

essenciais para desenvolver o cuidado aos idosos (MACIEL et 

al., 2016). 

  

CONCLUSÕES  

 

 Desta forma, é possível concluir que este trabalho 

alcançou o objetivo proposto. Dentre os principais diagnósticos 

relacionados ao quadro de ITU, identificou-se: Desidratação; 

Marcha, prejudicada; Infecção do Trato Urinário; Edema 

Periférico; Constipação; Risco de queda e insônia. Já as 

intervenções mais comuns foram relacionadas aos cuidados 

com cateter urinário, ingestão de líquido e monitoramento do 

equilíbrio hidroeletrolítico. 

O enfermeiro atua com base técnico-científica estando 

diretamente relacionado aos cuidados, educação em saúde e 

alerta, voltados ao cliente em regime de internação e a seus 

familiares e acompanhantes, sobre aspectos primordiais a 

prevenção e promoção de saúde. 

 A assistência de enfermagem voltada ao idoso com ITU 

deve ser integral, levando em consideração não apenas o 

quadro infeccioso que ele apresenta, mas também o 

biopsicossocial do cliente. Esse trabalho torna-se relevante 

porque traça hipóteses de afirmativas de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, contribuindo para melhor 

assistência voltada a esse público. 

 Por fim, deve-se levar em consideração que este estudo 

apresenta limitações por ter uma amostra reduzida, mas este é 

um fato que se justifica pelo tipo de estudo escolhido. Sugere-
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se a realização de outros estudos que abordem este tema, 

sobretudo aqueles com abordagem prospectiva, para uma 

melhor fundamentação da assistência de enfermagem voltada 

ao paciente idoso em seu biopsicossocial e espiritual. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  
ARRAIS, E.L.M.; OLIVEIRA, M.L.C.; SOUSA, I.D.B. Prevenção de infecção 
urinária: indicadores de qualidade da assistência de enfermagem em 
idosos. Rev enferm UFPE, v.11, n.8, 2017. 
BARROS, A.M.M.S. et al. A vulnerabilidade do idoso à queda. Anais, 18ª 
Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes, 2016.  
BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 358, 
de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências.  
CAMPOS, C. et al. Incidência de Infecção do trato urinário relacionada 
ao catereismo vesical de demora: um estudo de coorte. Revista Mineira 
de Enfermagem. ed. 973, v. 20, n. 973, 2016. 
CARVALHO, C. M. G.; CUBAS, M. R.; NÓBREGA, M. M. L. Método 
brasileiro para desenvolvimento de subconjuntos terminológicos da 
CIPE: limites e potencialidades. Revista Brasileira de Enfermagem, 
Brasília, v. 70, n. 2.  
DIAS, I.; COELHO, A.; DORIGON, I. Infecção do trato urinário em 
pacientes ambulatoriais: prevalência e perfil de sensibilidade frente 
aos antimicrobianos no período de 2009 a 2012. Revisa Saúde, Santa 
Maria, v. 41, n. 1. 2015. 
DUTRA, D. et al., Doenças cardiovasculares e fatores associados em 
adultos e idosos cadastrados em uma unidade básica de saúde. Revista 
Cuidado é Fundamental, v. 8, n. 2, 2016. 
GOMES, T. O. Influência do consumo da água e outros líquidos na 
saúde dos idosos residentes no Vila Vicentina – João Pessoa – PB. 
2017. Dissertação (Graduação em Farmácia) – Centro de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal da Paraíba.  
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Censo Demográfico 2010: Características da população e dos 
domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.   
KANE, L. et al. Fundamentos de geriatria clínica. 7ª edição. Porto Alegre: 
AMHG, 2015. 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM IDOSO COM INFECÇÃO NO TRATO 

URINÁRIO 

518 
 

KLAUS, J.H. et al. Prevalência e fatores associados à constipação 
intestinal em idosos residentes em instituições de longa permanência. 
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v.18, n.4, 2015.  
LOPES, T. et al. Assistência de enfermagem ao paciente acometido com 
infecção do trato urinário por uso de sonda vesical de demora: uma revisão 
de literatura. Revista de Trabalhos Acadêmicos UNIVERSO, São 
Gonçalo, v. 3, n. 5, p. 236 – 261, 2018. 
MACIEL, G. M. C. et al. Avaliação da fragilidade no idoso pelo enfermeiro: 
revisão integrativa. Recom. Minas Gerais, v. 6, n. 3, p. 2430-2438, 2016.  
MELO, D. et al. Miniexame do Estado Mental: evidências de validade 
baseadas na estrutura interna.  Periódios Eletrônicos em Psicologia, v. 
16, n. 2, 2017. 
MELO, L. S. et al. Infecção do trato urinário: uma coorte de idosos com 
incontinência urinária. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 70, n. 4, 
2015. 
MELO, L. S. et al. Infecção do trato urinário: uma coorte de idosos com 
incontinência urinária. Revista Brasileira de Enfermagem, v.70, n.4, 
2017.  
NASCIMENTO, J., TAVARES, D. Prevalências e fatores associados a 
quedas em idosos. Revista Texto e contexto Enfermagem, v. 25, n. 2, 
2016. 
NOGUEIRA, L.G.F. et al. Diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem ao idoso diabético: estudo de caso. Online braz j nurs, v.15, 
n.2, 2016.  
OLIVEIRA, D.U. et al. Avaliação de quedas em idosos hospitalizados. Rev 
enferm UFPE, v.11, n.11,  2017.  
OLIVEIRA, L. et al. Incontinência urinária: a atuação do profissional de 
enfermagem. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 18, n. 118, p. 1 - 8, 
2018.  
OLIVEIRA, L., SOUTO, R. Prevalência de infecção do trato urinário em 
pacientes ambulatoriais e sua relação com os valores de nitrito e 
leucócitos. Revista Brasileira de Análises Clínicas, v. 50, n. 3, 2018. 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, BRASIL. População mundial 
deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050, diz relatório da ONU. 
2019.  
PATRIZZI, L. et al. Dupla tarefa e mobilidade funcional de idosos ativos. 
Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v.18, n.1, 2015.  
PINHEIRO, F.M. et al. Ressalta-se ainda que o processo de 
envelhecimento não causa, mas induz a alterações anatômicas e 
funcionais responsáveis por predispor o idoso a complicações intestinais. 
Rev Cuidado é Fundamental Onlline, v.8, n.3, 2016.  
PÓVOA, C. et al. Etiologia e suscetibilidade a antibióticos de 
patógenos bacterianos responsáveis por infecções do trato urinário 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM IDOSO COM INFECÇÃO NO TRATO 

URINÁRIO 

519 
 

adquiridas na comunidade na Polônia. Revista de Epidemiologia e 
controle de infecção. v. 9, n. 1., 2018. 
PROSPERO, L. P.; HAYASHIDA, D. Y.; FILHO, C. M. A. Manual de 
Geriatria.  2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 
REGO. A.I.C.M.S; VERÍSSIMO. M.T. Incontinência Urinária No 
IdosoTratamento. Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
2015.  
RODRIGUES, I. D. C. V. Simulação realística no processo de ensino-
aprendizagem do raciocínio diagnóstico de enfermagem. 2017. 142 f. 
Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, 2017. 
SOUSA, J.A.V. et al. Risco para quedas e fatores associados em idosos 
institucionalizados. Rev Rene, v.17, n.3, 2016.  
SOUZA, K.C.; BERTOLINI, S.M.M.G. Impactos morfofuncionais da 
imobilidade prolongada na terceira idade. Rev. UNINGÁ, v.56, n.4, 2019.  
VACCARI, E. et al. SEGURANÇA DO PACIENTE IDOSO E O EVENTO 
QUEDA NO AMBIENTE HOSPITALAR. Cogitare Enferm., v.21 n.01-09, 
2016.  
VELEZ, A.; SEBESTA, E.; COOPER, K. Infecções do trato urinário 
inferior em idosos. Springer Link. v. 10, n. 4, 2015. 
URBANETTO, J. S. et al. Morse Fall Scale: Tradução e adaptação 
transcultural para língua portuguesa. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 47, n. 3, 
2013.  
MORSE, J. M.; MORSE, R. M.; TYLKO, S. J. Development of a scale to 
identify the fall-prone patient. Canadian Journal on Aging, v. 8, n. 4, 1989.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM PACIENTE IDOSO COM DEPRESSÃO: 

ESTUDO DE CASO 

520 
 

CAPÍTULO 28 
 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM 
PACIENTE IDOSO COM DEPRESSÃO: 

ESTUDO DE CASO 
 

Geovana Cristiane Viana SANTOS¹ 
 Deysianne Ferreira da SILVA1  

Yanne Jannine Gomes ARAÚJO1 
Fabiana Maria Rodrigues Lopes de OLIVEIRA2 

Gabriela Lisieux Lima GOMES2 

 ¹Graduanda do curso de Enfermagem, Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ; 2 
Enfermeira, Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) –

Universidade Federal da Paraíba.  
geovanacviana@gmail.com.br 

 

RESUMO: Os aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais 

acompanham o envelhecimento e dessa forma influenciam no 

desenvolvimento de depressão na população idosa, sendo 

marcado como considerável problema de saúde pública e 

fontes de sofrimento emocional. Diante disso, o presente estudo 

teve como objetivo elaborar diagnósticos e intervenções de 

Enfermagem para um paciente idoso com depressão utilizando 

a taxonomia CIPE. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

estudo de caso, realizado em um Hospital Público do município 

de João Pessoa, Paraíba, Brasil. A coleta de dados foi realizada 

no mês de abril de 2019, subsidiada por um instrumento 

semiestruturado contendo dados sociodemográficos e clínicos. 

Ressalta-se que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa, sob número 

CAAE: 07497219.3.0000.5176. Através da anamnese e exame 

físico identificou-se os seguintes diagnósticos: Ansiedade moderada; 

Humor, deprimido; Falta de apoio familiar; Medo; Insônia; Dor, aumentada; e Infecção do trato 
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urinário. Conclui-se que esse estudo foi capaz de proporcionar aos enfermeiros 

conhecimento no que se refere ao cuidado a pessoa idosa, com depressão, propondo 

intervenções fundamentais e específicas às peculiaridades do cliente. 

Palavras-chave: Enfermagem. Processo de Enfermagem. 

Depressão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional iniciou-se no final do 

século XIX e se estende de forma progressiva nos últimos 

anos. Nesse contexto, a população brasileira manteve a 

tendência de sobrevida prolongada atingindo o quantitativo de 

30,2 milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2018). 

A transformação na pirâmide etária é decorrente de 

diversos fatores, incluindo a redução das taxas de 

fecundidade, fertilidade, natalidade e mortalidade infantil, 

elencando o Brasil como a sexta maior população idosa do 

mundo em meados de 2025 (ERCOLE et al., 2017).   

O processo de senescência é considerado dinâmico, 

gradativo e repleto de mudanças físicas e psicossociais. Sendo 

assim, as mudanças tornam os idosos mais vulneráveis e 

susceptíveis a agravos na saúde, assim como o surgimento de 

doenças, provocando sentimentos de ansiedade, medo, 

tristeza, irritação e a necessidade de adaptação de um novo 

estilo de vida (OLIVEIRA; ANTUNES; OLIVEIRA, 2017). 

O principal impacto negativo do envelhecimento 

populacional é o aumento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), que são as principais causas de 

mortalidade e incapacidade em todo o mundo, com destaque 

para as doenças psicossomáticas, a exemplo da depressão 

(WHO, 2015). 
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Vários fatores podem influenciar para o desenvolvimento 

da depressão nessa faixa etária, incluindo pertencer ao sexo 

feminino, ter baixo nível socioeconômico, ser portador de 

doença física crônica, histórico pessoal ou familiar de 

depressão, além de comprometimento cognitivo e a perda da 

mobilidade funcional, aspectos psicológicos relativos a viuvez e 

sociais relacionados com a solidão (GULLICH; DURO; CESAR, 

2016; SILVA et al., 2017). 

A prevalência de patologia varia entre idosos residentes 

na comunidade sendo cerca de 2% e 14%, podendo chegar a 

30% entre aqueles que residem em Instituições de Longa 

Permanência (ILPs). Sua ocorrência aumenta o risco de 

morbidade clínica, principalmente quando hospitalizados 

(PARANÁ, 2018). 

Sendo assim, o Transtorno Depressivo Maior (TDM) 

pode ser caracterizado por alterações psicopatológicas que 

podem distinguir-se quanto à sintomatologia, gravidade, curso 

e prognóstico. É determinado pelo humor predominantemente 

depressivo e/ou irritável e consequente redução da capacidade 

de sentir prazer ou alegria, seguidos de uma sensação de 

cansaço e/ou fadiga, associados a alterações no sono e apetite, 

lentidão e ideias de fracasso associados ao envelhecimento 

(LIMA et al., 2016). 

O TPM pode ser classificado em três tipos: leve, 

moderado e grave. Quando leve, o indivíduo não apresenta 

complicações abruptas e é capaz de desenvolver suas 

atividades de vida; na moderada, as dificuldades na realização 

de tarefas diárias são contínuas; e grave com sintomas 

psicóticos ou não (TREVISAN et al., 2016).  

Partindo desse pressuposto, a identificação do início de 

um quadro depressivo é fator importante para o tratamento do 
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idoso. Para isso, há instrumentos validados que são utilizados 

para rastrear e detectar os sintomas de depressão em idosos, 

como por exemplo, a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-

15). Esta é um instrumento de rastreio que indica a 

possibilidade da ocorrência de depressão, que deverá ser 

confirmada na consulta médica (TREVISAN et al., 2016). 

Com isso, o Enfermeiro como integrante da equipe 

multidisciplinar de saúde possui um papel fundamental na 

triagem da ocorrência da depressão nos idosos através de 

escuta qualificada, identificando os fatores biopsicossociais que 

influenciaram o desenvolvimento de sintomas depressivos para 

que se aplique uma intervenção específica no problema 

causador destes sintomas (GOMES; IVO, 2017). 

Dessa forma, o profissional de Enfermagem atua na 

identificação de estratégias eficazes de enfrentamento e 

manejo dos sintomas depressivos, orientando e incentivando a 

terapia medicamentosa, o que aumenta a adesão ao tratamento 

e ajuda na recuperação destes pacientes, podendo realizar tais 

condutas a partir da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SILVA et al., 2017). 

A SAE é um processo metodológico afim de prestar 

cuidados de forma holística ao paciente, família e comunidade, 

permitindo a operacionalização do Processo de Enfermagem 

conforme Resolução 358/2009 do Conselho Federal de 

Enfermagem. O PE organiza-se em cinco etapas, a saber: 

coleta de dados ou histórico, diagnósticos de enfermagem, 

planejamento da assistência, implementação e avaliação. 

Neste estudo, utilizou-se para traçar os diagnósticos e 

intervenções a taxonomia da Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE). 
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Considerando as ponderações ora apresentadas, o 

presente estudo objetivou elaborar diagnósticos e intervenções 

de Enfermagem para um paciente idoso com depressão 

utilizando a taxonomia CIPE. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo descritivo, de caso clínico, 

desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa intitulado 

“Desenvolvimento de software para identificação e intervenções 

de enfermagem CIPE”, de uma Instituição de Ensino Superior 

localizada em João Pessoa-PB.   

  A coleta de dados foi realizada em um hospital público 

do município de João Pessoa – PB, em abril de 2019, através 

da entrevista e instrumento semiestruturado com  dados acerca 

da caracterização sociodemográfica, anamnese, exame físico e 

escala de depressão geriátrica. 

  A Escala de Depressão Geriátrica versão reduzida 

(EDG-15) elaborada por Sheikh e Yesavage (1986) é um dos 

instrumentos utilizados com maior frequência para o 

rastreamento de depressão em idosos, podendo ser auto-

aplicada ou aplicada por entrevistador treinado. A escala 

apresenta facilidade de aplicação, assim como uma boa 

evidência sobre sua validade para rastreamento de quadros 

depressivos a partir de 15 questionamentos que são 

respondidos com “sim” ou “não”. 

 A amostra foi composta por um indivíduo internado na 

enfermaria do referido hospital, com 60 anos ou mais e que 

aceitou participar da pesquisa. A amostra foi do tipo não-

probabilística por conveniência, composta por um idoso. 
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Para a elaboração dos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem foi utilizada a taxonomia CIPE® versão 2019, 

modelo 7 eixos, compostos por: Foco, Julgamento, Meios, 

Ação, Tempo, Localização e Cliente. 

Ressalta-se que o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pequisa do Centro Universitário de João Pessoa em 

atendimento à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), sob CAAE 07497219.3.0000.5176. Ademais, foi 

concedido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao 

participante do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da realização da anamnese, exame físico e 

análise do prontuário foi possível descrever o seguinte caso: 

M.C.F., sexo feminino, 80 anos, viúva, alfabetizada, 

aposentada, católica, sem acompanhante no serviço. 

Residente na cidade de João Pessoa – PB. Deu entrada ao 

serviço do hospital em maio de 2019, procedente de sua 

residência, apresentando quadro de Infecção do Trato Urinário 

(ITU) de repetição. Obesa, ansiosa, com diagnóstico de 

depressão, verbaliza medo, dor e falta de familiares. Faz uso de 

medicação ansiolítica. Ao exame físico: consciente, orientada, 

deambula com auxílio, movimenta todos os membros, força 

muscular adequada para idade. Hipocorada, pálida, acianótica, 

anictérica, afebril, mucosas úmidas, turgor e elasticidade 

preservados, presença de equimose em membros superiores, 

higiene corporal preservada. Ouvido externo sem evidência de 

lesões ou secreção local. Audição preservada. Ausência de 

linfonodomegalia. Sistema Respiratório: Eupneica, 
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expansibilidade torácica preservada bilateralmente, frêmito 

toraco-vocal preservado, ausculta pulmonar com murmúrios 

vesiculares presentes em ambos hemitórax e presença de 

ruídos adventícios (creptos) em ambos hemitórax, som 

claropulmonar à percussão, tosse cheia com expectoração de 

coloração amarelada. Sistema Cardiovascular: Uso de acesso 

venoso periférico, normocárdica, normotensa, pulso rítmico e 

filiforme, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas 

cardíacas normo-fonéticas, perfusão periférica preservada, 

edema em membros inferiores (2+/4+). Sistema 

Gastrointestinal: Abdome globoso e distendido, indolor à 

palpação em todos os quadrantes, som submaciço à percussão 

em todos os quadrantes, ruídos hidroaéreos presentes, 

alimentação por via oral, boa aceitação alimentar, evacuações 

presentes e dentro dos padrões de normalidade. Sistema 

Geniturinário: Diurese espontânea, coloração límpida e 

amarelada, disúria. Sistema Neurológico: Escala de Coma de 

Glasgow 15, pupilas isocóricas. Parestesia em membros 

superiores. Relata insônia e dor. Sinais Vitais – Temperatura 

Axilar: 36,4°C, Frequência Respiratória: 15irpm, Frequência 

Cardíaca: 65bpm, PA: 110x70mmHg, Dor devido à ITU 

(disúria): Presente (10/10  na escala verbal de  dor). Escala de 

Depressão Geriátrica (versão curta): Pontuação 8. 

 Após análise do caso clínico e principais problemas 

encontrados, foram elaborados diagnósticos e intervenções de 

enfermagem segundo a taxonomia CIPE, conforme 

apresentado no quadro 1. 
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Quadro 1. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem 

utilizando a CIPE para paciente M.C.F., João 

Pessoa/Paraíba/Brasil, 2019. 

 
Diagnósticos de Enfermagem Intervenções de Enfermagem 

Ansiedade moderada - Encaminhar para Terapia de 

Grupo de Apoio 

- Orientar sobre manejo 

(Controle) do estresse 

- Encaminhar para avaliação 

psicológica 

- Obter dados sobre ansiedade 

- Gerenciar ansiedade 

Humor, Deprimido - Encaminhar para Terapia 

Ocupacional 

- Promover Condição 

Psicológica, Positiva  

- Proporcionar Apoio Emocional 

- Facilitar capacidade para 

comunicar sentimentos  

- Avaliar apoio familiar 

- Apoiar condição psicológica 

- Encaminhar para Terapia de 

Grupo de Apoio 

- Obter dados sobre apoio 

emocional 

Falta de Apoio Familiar - Encaminhar para Assistente 

Social  

- Promover Processo Familiar, 
Eficaz  
- Proporcionar apoio social  

- Prover apoio emocional 
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-Facilitar Capacidade da 

Família para Participar no Plano 

de Cuidado  

Medo - Obter dados sobre medo 

- Orientar Técnica de 

Relaxamento  

- Orientar sobre Terapia de 

Orientação para a Realidade  

- Tranquilizar paciente 

- Aconselhar sobre medo 

Insônia - Orientar sobre sono; 
- Implementar cuidados de 
conforto; 
- Prover rotina de hora para 

dormir; 

- Demonstrar técnica de 

relaxamento 

- Facilitar o sono, Positivo 

Dor, Aumentada  - Avaliar Resposta ao Manejo 

(Controle) da Dor  

- Iniciar Analgesia Controlada 

por Enfermeiro 

- Monitorar Sinais Vitais  

- Usar Técnica de Relaxamento  

- Monitorar dor 

Infecção do Trato Urinário - Monitorar Sinais e Sintomas 

de Infecção  

- Orientar sobre Ingestão de 

Líquidos  

- Administrar antibiótico 

prescrito 

- Monitorar dor 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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 O processo de envelhecimento é repleto de mudanças que tornam o idoso 

mais vulnerável e susceptível aos agravos de saúde e ao processo de adoecimento. 

Frente a problemática enfrentada pelo cliente, elencou-se como diagnóstico de 

enfermagem “Ansiedade Moderada”, considerada patológica quando atinge caráter 

extremo e generalizado associado a sintomatologia (SANTOS et al., 2015). 

 A ansiedade é trazida como a nona causa de incapacidade no idoso, tendo 

como principal sintoma as doenças psiquiátricas, principalmente a depressão, sendo 

responsável por agravar doenças já instaladas ou ser agravada por tais doenças. 

Além disso, é reponsável por incapacitar os idosos nas atividades de vida diárias 

(AVD) e em sua vida cotidiana (OLIVEIRA; ANTUNES; OLIVEIRA, 2017). 

As doenças crônicas são avaliadas como fonte de instabilidade emocional, 

sendo responsáveis ainda pela diminuição da qualidade de vida, especialmente no 

idoso (MATIAS et al., 2016). 

A prevalência de patologias associadas como a hipertensão e o diabetes 

mellitus aumentam os sintomas de ansiedade. Diante da alta prevalência de idosos 

com sintomas depressivos e de ansiedade atualmente ambos são considerados 

problemas de grande relevância de saúde pública (GUEDES et al., 2017). 

A presença de ansiedade no idoso em associação com quadro depressivo 

proporciona agravamento de doenças crônicas preexistentes. Uma das estratégias 

utilizadas para realocar o idoso é a coabitação, onde os familiares podem 

proporcionar ao idoso autonomia e promover maiores  cuidados (SANTOS et al., 

2015). 

 A segunda afirmativa diagnóstica elencada no estudo foi “Humor, 

Deprimido”, considerado aspecto mais comum no quadro depressivo, afetando 

consideravelmente a cognição e capacidade funcional do idoso (SEMEDO et al., 

2016). 

 Dentre os principais sintomas depressivos, destaca-se: sentimento de culpa 

e baixa autoestima, alteração do humor, do apetite, do sono, letargia, anedonia, 

dificuldade de concentração, agitação e ideação suicida. Contudo, basta um sintoma 

cardinal para confirmação diagnóstica, alteração de humor e anedonia são 

considerados sintomas cardinais (MATIAS et al., 2016). 

A aplicação da EDG-15 em nossa cliente demonstrou pontuação oito (8). 

Considerando a nota de corte entre 5/6, têm-se que a cliente M.C.F. possui 

depressão leve a moderada conforme escore de 6 a 10 pontos. Alguns estereótipos 

sociais emergem sob a alta prevalência de depressão no gênero feminino (GUTHS 

et al., 2017).  

Alguns fatores predispõem os idosos a desenvolverem sintomas 

depressivos, a hospitalização favorece o aumento da vulnerabilidade desse público, 

culminando em desordens psiquiátricas, perda de autonomia e agravamento de 

condições patológicas já existentes nessa faixa etária (NÓBREGA et al., 2015). 
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Quadros depressivos tornaram-se comuns a população idosa, bem como os 

prognósticos negativos, prevalentes nesse público devido a incapacidade funcional, 

de autocuidado e nas relações sociais intensas (NÓBREGA et al., 2015). 

Logo, a equipe de saúde fica responsável por auxiliar no enfrentamento ao 

processo de hospitalização, bem como pelos cuidados que preservam o 

biopsicossocial do idoso. Para tanto, é essencial que tenha-se conhecimento sobre 

o fator contribuinte à condição de internação e a forma que está sendo vivenciada 

pelo idoso (OLIVEIRA et al., 2016). 

 Por conseguinte, outra afirmativa diagnóstica relacionada ao quadro 

depressivo foi “Falta de Apoio Familiar”, relatada pelo cliente que por sua vez 

encontra-se em situação de viuvez. Dentre os principais fatores estressores 

encontrados na literatura destaca-se a perda do parceiro (viuvez) com associação 

considerável ao desenvolvimento de depressão (SEMEDO et al., 2016). 

 Outros aspectos sociais são descritos na literatura como contribuintes aos 

sintomas depressivos, dentre eles temos a diminuição/ausência de contato com 

vizinhos, amigos e familiares. O surgimento de doenças incapacitantes, doença de 

familiar e a hospitalização também são consideradas estressesores que 

desencadeiam sintomas depressivos em idosos (ALMEIDA et al., 2015). 

 A família é elemento fundamental na identificação e tratamento da 

sintomatologia de depressão, sendo necessário sua atuação integral na vida do 

doente, logo, cabe aos profissionais de saúde a orientação a família com relação a 

sua participação durante o tratamento de seu familiar para  que o idoso  tenha uma 

assistência em todos os  âmbitos  da saúde (MARI et al., 2016; SEMEDO et al., 

2016). 

 Durante o envelhecimento ocorre uma perda de habilidade capaz de gerar 

insatisfação com a vida, culminando assim no manifesto de baixa autoestima, 

desesperança, tristeza e insegurança. Pode ocorrer ainda preocupação com o futuro, 

sensação de morte próxima e perda de pessoas queridas para o idoso, todos fatores 

contribuintes aos sintomas depressivos (ALMEIDA et al., 2015). 

 A equipe de saúde é participante ativo na condução do contexto em que o 

idoso está envolvido, de modo que ele retome sua vida e consiga conduzi-la com 

autonomia dentro de suas limitações. O plano de cuidados deve está voltado a 

proporcionar apoio emocional ajudando na diminuição da ansiedade e elevando a 

autoestima e confiança do idoso (GUEDES et al., 2017). 

Portanto, elaborar planos de cuidados voltados a atividades recreativas que 

aumentam a autonomia  e liberdade do idoso faz-se necessário e essencial. O idoso 

que possui perspectiva de futuro possui menor susceptibilidade aos sintomas de 

depressão, contribuindo para um envelhecimento mais saudável (ALMEIDA et al., 

2015). 

 No que se refere ao diagnóstico de enfermagem “Medo”, firmado diante do 

relato da cliente, têm-se que ocorre associação com o autoritarismo e pressão 
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psicológica por parte familiar, não denunciada pelos idosos em geral por 

constrangimento e medo de quebrar os vínculos que ainda restam em sua vida 

(GARBIN et al., 2016). 

 Outro fator contribuinte ao medo em idosos são as quedas, responsáveis 

por restringir as atividades de vida diária dos idosos, afetando diretamente sua 

qualidade de vida e contribuindo para a propensão de desenvolvimento de ansiedade 

e quadros depressivos, sendo assim, devem ser traçadas estratégias em busca de 

reduzir o  risco de quedas (TAVARES et al., 2015). 

 Ainda com relação ao medo observa-se que a medida que o envelhecimento 

ocorre o medo da morte acompanha. Este está relacionado principalmente com as 

experiências individuais da pessoa, podendo ser vista como algo que produz 

crescimento ou sofrimento, variando de acordo com a vivência que o indivíduo 

produziu com essa etapa da vida (CASAGRANDE; D ́AGOSTINI, 2015). 

 Dentre os problemas enfrentados, têm-se ainda a “Insônia” destacada como 

diagnóstico de enfermagem em nosso estudo e verificada com taxa de prevalência 

dobrada em idosos, sendo responsável ainda por gerar alterações psíquicas 

(BEZERRA et al., 2015). 

 O envelhecimento e as hospitalizações são contribuintes significativos a 

modificações no padrão de sono. Tais modificações são refletidas no idoso que 

mantém cochilos diurnos longos e insônia noturna, contribuindo para a ocorrência de 

quedas, doenças cardiovasculares e ao comprometimento cognitivo e funcional 

(TAVARES et al., 2015). 

 Diante do contexto de saúde fragilizado elencou-se, ainda, como 

diagnóstico de enfermagem “Dor, aumentada”, com base na escala verbal de dor que 

marcou 10 pontos. A dor é um agravante para o idoso, conduzindo o mesmo a piora 

do autocuidado, tonando-o vulnerável à não adesão do tratamento (RIOS et al., 

2015). 

 A literatura revela que a prevalência de dor em idosos supera os 50%, e a 

presença desse sintoma aumenta em 56% o risco de quedas nessa população. A 

relação da dor com a queda está fortemente ligada pelo comprometimento de uma 

série de funções, destacando-se a mobilidade, marcha e equilíbrio (ABREU et al., 

2015; CAMARGO; GONZAGA, 2015). 

 Ainda com relação a dor infere-se que esta condição influencia o idoso a ter 

diminuição de energia para prática de Atividades de Vida Diárias (AVD), distúrbios 

emocionais, alterações intestinais e vesicais e alterações de sono (ANDRADA et al., 

2015). 

Assim, os profissionais necessitam realizar criteriosamente o cuidado 

humanizado, bem como oferecer métodos de alívio a dor, proporcionando conforto e 

abrangendo as demandas físicas e psicológicas do paciente (GONÇALVEZ et al., 

2015; COSTA et al., 2015).  
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Quanto ao diagnóstico de enfermagem “Infecção do Trato Urinário” 

identificado, trata-se de uma condição comum em idosos, responsável por inúmeras 

internações e reicidivas, devido à fatores de susceptibilidade como o envelhecimento 

fisiológico das fibras musculares (ESTEVAM et al., 2018). 

Além dos estudos evidenciarem maior incidência de infecção do trato 

urinário nos idosos, retratam o maior número de casos nas mulheres, tendo como 

fator associado a incontinência urinária e a diabetes mellitus nos idosos com idade 

≥80 anos (POVOA, 2016). 

A incontinência urinária, principal fator contribuinte as infecções do trato 

urinário, é considerada atualmente a principal síndrome geriátrica a acometer o 

idoso. Ressalta-se que as incontinências são problemas associados a alterações 

anatômicas e funcionais do envelhecimento (MELO et al., 2017). 

Outros fatores contribuintes ao desenvolvimento de infecções do trato 

urinário são o comprometimento no fluxo urinário, alterações hormonais e curta 

extensão uretral conforme anatomia feminina, o que predispõe o sexo feminino aos 

maiores índices de ITU (POVOA, 2016). 

 Diante do exposto, ressalta-se a necessidade da equipe de enfermagem ter 

um olhar atento ao paciente idoso observando as dimensões biológica, social, 

psicológica, econômica e cultural, com vistas a identificar os fatores de risco para 

eventos desfavoráveis à saúde desta população, assim como, no intuito de preservar 

sua autonomia e indepedência (ESTEVAM et al., 2018). 

  

CONCLUSÕES  

 

 Considerando os achados desse estudo pode-se afirmar que o objetivo 

proposto foi alcançado. Dentre os diagnósticos elencados para o paciente ansioso 

com depressão, foram identificados: Ansiedade moderada; Humor, deprimido; Falta 

de apoio familiar; Medo; Insônia; Dor, aumentada e Infecção do trato urinário. 

 Almeja-se  que este estudo seja capaz de proporcionar aos enfermeiros 

conhecimento no que se refere ao cuidado a pessoa idosa com depressão, propondo 

intervenções fundamentas e específicas ao biopsicossocial do cliente. 

 Assim como, a assistência do enfermeiro permite uma ligação junto ao 

trabalho da equipe multiprofissional, no intuito de traçar medidas de cuidados 

voltados individualmente a cada cliente, para que sejam abordadas suas 

necessidades em seu contexto social. 

Como limitação do estudo pode-se apontar a amostra reduzida, entretanto 

torna-se relevante, pois é capaz de nortear a equipe de saúde na realização do 

cuidados as patologias abordadas no caso. Sugere-se que os profissionais, em 

especial aqueles que atuam no cenário de internação, realizem as intervenções 

conforme o biopsicossocial do indivíduo. 
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RESUMO: Com a transição demográfica, a população passa 

por um proceso de envelhecimento. Isso promove uma 

transição epidemiológica, na qual é mais elevada a incidência 

de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, a exemplo das 

doenças cardiovasculares. Dessa forma, o presente estudo 

possui como objetivo elaborar diagnósticos e intervenções de 

enfermagem para um idoso etilista crônico portador de doenças 

cardiovasculares utilizando a taxonomia CIPE. Trata-se de um 

estudo descritivo, do tipo estudo de caso, realizado em um 

Hospital Público do município de João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2019, 

subsidiada por um instrumento semiestruturado contendo 

dados sociodemográficos, clínico e Escala de Risco de Quedas. 
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O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário de João Pessoa, sob número CAAE: 

07497219.3.0000.5176. Através da anamnese e exame físico 

identificou-se os seguintes diagnósticos: condição nutricional, 

prejudicada; membrana mucosa, seca; pele seca; risco de 

quedas; edema leve; sintoma de abstinência; ansiedade 

moderada e insônia. As propostas de intervenções foram 

elencadas de acordo com as necesidades do cliente. Logo, 

através desse estudo é possível compreender e nortear os 

enfermeiros acerca da importância da assistência de 

enfermagem individualizada e de forma holística ao idoso 

etilista crônico.  

Palavras-chave: Enfermagem. Doenças cardiovasculares. 

Alcoolismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos epidemiológicos evidenciam que a população 

brasileira passa por um rápido processo de envelhecimento. A 

população idosa cresce cada vez mais no país devido às 

grande taxas de mortalidade e diminuição das taxas de 

natalidade, sendo assim, esse fato afeta diretamente a 

transição demográfica (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

Com aumento da população idosa no país, o 

aparecimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis se 

torna mais comum, dentre as quais destacam-se as Doenças 

Cardiovasculares (DCV), consideradas uma das maiores 

causas de óbito, constituindo um importante problema de saúde 

pública na atualidade, principalmente no âmbito da saúde do 

idoso (BARRETO; CARREIRA; MARCON, 2015). 
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O álcool é considerado um fator de risco e de 

agravamento para patologias do sistema cardiovascular. O 

aumento do nível da substância alcoólica no sangue gera o 

descontrole da pressão arterial e pode ocasionar efeitos 

adversos cardíacos (SILVA et al, 2017). 

O etilismo tem tornado-se uma questão de saúde pública 

devido aos aspectos negativos envolvidos na ingesta abusiva 

de bebidas alcoólicas, principalmente no público adulto e jovem 

do gênero masculino (ALMEIDA; FOOK; MARIZ, 2016). 

O uso nocivo de álcool é um fator de risco para a saúde 

da população e tem um impacto direto nas condições 

fisiológicas do indivíduo. O vício pode levar a uma dependência, 

sendo capaz de comprometer o funcionamento do organismo, 

trazendo diversas consequências, caracterizando o etilismo 

crônico, a exemplo do aumento de doenças cardiovasculares 

(CARRENO; HENDGES; FERREIRA, 2016).  

Em 2016, o uso nocivo de álcool resultou em cerca de 3 

milhões de mortes em todo o mundo e de todas as mortes 

atribuíveis ao consumo de álcool, 19% foram por doenças 

cardiovasculares. As mais frequentes são Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência 

Cardíaca e arritmias cardíacas (OMS, 2018).  

O surgimento destas tem maior ocorrência quando 

relacionado ao comportamento etilista, esse fato acontece 

devido à disfunção endotelial provocada pela ingestão do álcool 

que precede a formação de placa ateromatosa (TESTON et al, 

2016).  

Dessa forma, o etilismo crônico é considerado um fator 

de risco potencial, sobretudo, para a HAS, pois o consumo 

excessivo intimamente relacionado ao surgimento e 
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descontrole pressórico dos pacientes hipertensos em 

tratamento (ALMEIDA; FOOK; MARIZ, 2016). 

Sendo assim, torna-se imprescindível um olhar integral à 

saúde dos pacientes que apresentam essas condições 

construído a partir da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) como uma ferramenta metodológica que 

direciona o cuidado de forma sistematizada e contínua, 

permitindo maior segurança durante procedimentos e 

reduzindo erros relacionados à assistência (GUTIÉRREZ; 

MORAIS, 2017). 

Considerando isso, a resolução COFEN 358/2009 dispõe 

sobre a implementação do Processo de Enfermagem (PE) e da 

SAE, realizada por meio da coleta de dados, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento da assistência, implementação dos 

cuidados e avaliação de enfermagem.  Para operacionalização 

do PE é necessário um suporte teórico por meio da escolha de 

uma teoria de enfermagem (COFEN, 2009). 

Para tanto, faz-se necessário o uso de  taxonomias ou 

sistemas de classificação em enfermagem, no intuito de facilitar 

a comunicação entre os profissionais e a compreensão durante 

a assistência. Dessa forma, há uma melhor organização do 

trabalho de enfermagem para uma assistência qualificada e 

planejamento de intervenções focados nas necessidades 

humanas básicas de cada indivíduo (BITTENCOURT et al, 

2016). 

Nesse estudo, optou-se pela taxonomia da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). O 

Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) é o órgão 

responsável pela criação e desenvolvimento da CIPE, a qual é 

um instrumento sistemático padrão, reconhecido mundialmente 
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e que proporciona ao enfermeiro, a elaboração de diagnósticos, 

intervenções e resultados esperados para sua prática diária e 

consequentemente, a realização de sua assistência 

(CARVALHO; CUBAS; NÓBREGA, 2017). 

Neste contexto, o profissional de enfermagem deve estar 

rotineiramente atento e avaliar o consumo de álcool de seus 

pacientes, devido aos efeitos e aos riscos à saúde inerentes a 

essa pratica, com destaque para as patologias 

cardiovasculares. Mediante isso, o presente trabalho objetiva 

elaborar diagnósticos e intervenções de enfermagem para um 

idoso etilista crônico portador de doenças cardiovasculares 

utilizando a taxonomia CIPE. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo caso clínico, 

parte de um projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 

software para identificação de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem CIPE”, desenvolvido em uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) localizado no município de João 

Pessoa/PB/Brasil. 

 A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2019 

em um hospital público do referido município, mediante 

entrevista subsidiada por instrumento semiestruturado que 

contemplou dados acerca da caracterização sociodemográfica, 

anamnese, exame físico completo e a escala de Risco de 

Quedas de Morse, versão Brasileira (MORSE; MORSE; 

TYLKO, 1989; URBANETTO et al, 2013) 

De acordo com Urbanetto et al. (2013), os parâmetros 

utilizados na Morse são: risco baixo (0-24), risco moderado (25-
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44) e risco alto (≥45). Nessa escala são avaliados: histórico de 

quedas, diagnóstico secundário, auxílio na deambulação, 

terapia endovenosa, marcha e estado mental. 

 A população do estudo contou com os idosos internados 

nas enfermarias gerais e unidades de cuidados paliativos do 

hospital ora mencionado. A amostra foi do tipo não-

probabilística por conveniência, composta por um idoso. Foi 

incluído um indivíduo com 60 anos ou mais, etilista crônico, 

portador de DCV e que aceitou participar do estudo. 

Os diagnósticos e intervenções de enfermagem foram 

construídos através da CIPE® versão 2019, modelo 7 eixos, 

compostos por: Foco, Julgamento, Meios, Ação, Tempo, 

Localização e Cliente, conforme recomendações da taxonomia. 

É importante ressaltar que esta pesquisa observou os 

preceitos éticos para estudos com seres humanos, estes 

normatizados através da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), foi aprovada pelo comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa, sob número 

de CAAE: 07497219.3.0000.5176. Ademais, foi fornecido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarescido (TCLE) ao 

participante do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Através da realização da anamnese, exame físico e análise do prontuário foi possível 

descrever o caso a seguir: 

 
J. A. D., sexo masculino, 66 anos, divorciado, ensino superior completo, engenheiro civil, 

católico, sem acompanhante no serviço. Residente na cidade de João Pessoa – PB. Etilista 

crônico, hipertenso, diabético e desnutrido. Faz uso de medicação ansiolítica, anti-hipertensivo 

e insulina. Foi transferido de um outro serviço hospitalar e admitido na instituição com 

abstinência alcoólica. Ao exame físico: consciente, orientado, deambula sem auxílio. 

Normocorado, mucosas ressecadas, turgor e elasticidade preservados, pele seca, acianótico, 
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anictérico, afebril. Higiene corporal preservada. Ouvido externo sem evidência de lesões ou 

secreção local. Audição preservada. Ausência de linfonodomegalia. Sistema Respiratório: 

Eupneico, expansibilidade torácica preservada bilateralmente, frêmito toraco-vocal preservado, 

ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares presentes em ambos hemitórax, tosse seca. 

Sistema Cardiovascular: Em uso de acesso venoso periférico, normocárdico, normotenso, ritmo 

cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normo-fonéticas, perfusão periférica 

preservada, edema em membros inferiores (1+/4+). Sistema Gastrointestinal: Abdome flácido, 

indolor à palpação, som submaciço à percussão, ruídos hidroaéreos presentes em todos os 

quadrantes, alimentação por via oral, boa aceitação alimentar, evacuação presente em dias 

alternados. Sistema Geniturinário: Diurese espontânea, coloração límpida, nictúria. Sistema 

Neurológico: Escala de Coma de Glasgow 15. Tremor em membros superiores. Relata 

ansiedade, insônia e verbaliza ver figuras imaginárias. Escala de Risco de Quedas: 60 pontos 

(Risco Alto). Sinais Vitais – Temperatura Axial: 36°C, Frequência Respiratória: 14 IRpm, 

Frequência Cardíaca: 60 bpm, PA: 130x70 mmHg, Dor: Ausente.  

 Levando em consideração os problemas encontrados, foram formuladas afirmativas 

de diagnósticos de enfermagem e propostas de intervenções utilizando a CIPE, de forma 

individualizada e direcionada para o biopsicossocial do cliente, conforme apresentado no 

quadro 1. 

 

Quadro 1. Propostas de afirmativas de diagnósticos e 

intervenções de enfermagem utilizando a CIPE para paciente 

J.A.D., João Pessoa/Paraíba/Brasil, 2019. 

Diagnósticos de 
Enfermagem 

Intervenções de 
Enfermagem 

Condição nutricional, 
prejudicada 

- Gerenciar condição nutricional; 
- Encaminhar para nutricionista; 
- Promover condição nutricional, 
positiva; 
-Administrar suplemento 
nutricional prescrito; 
-Estimular ingestão de 
alimentos. 

Membrana mucosa, seca - Gerenciar terapia com líquidos; 
- Orientar sobre ingestão de 
líquidos; 
- Orientar sobre cuidados orais; 
- Avaliar membrana mucosa 
oral. 
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Pele, seca - Orientar sobre ingestão de 
líquidos; 
- Estimular ingestão de líquidos; 
- Orientar sobre prevenção de 
lesão por pressão; 
- Orientar sobre autocuidado 
com a pele; 
- Avaliar resposta à terapia de 
hidratação; 
- Obter dados sobre a pele; 
- Gerenciar hidratação da pele. 

Edema Leve - Monitorar equilíbrio de 
líquidos; 
- Monitorar edema; 
- Usar posicionamento de apoio; 
- Controlar ingestão de líquidos. 

Sintoma de abstinência - Avaliar tremor; 
- Encaminhar para 
acompanhamento psicológico; 
- Monitorar abstinência; 
- Orientar sobre manejo dos 
sintomas de abstinência. 

Ansiedade moderada - Orientar sobre manejo do 
estresse; 
- Encaminhar para terapia de 
grupo de apoio; 
- Encaminhar para 
acompanhamento psicológico; 
- Orientar sobre manejo dos 
sintomas de abstinência; 
- Obter dados sobre condição 
psicológica; 
- Proporcionar apoio emocional; 
- Administrar medicação 
prescrita por via oral. 

Insônia  - Orientar sobre sono; 
- Implementar cuidados de 
conforto; 
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- Prover rotina de hora para 
dormir; 
- Obter dados sobre o ambiente. 

Risco de Quedas - Monitorar risco de queda 
- Orientar sobre técnica de 
deambulação 
- Obter dados de conhecimento 
sobre prevenção de quedas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 
 

  A ingesta excessiva de bebidas alcoólicas está 

intimamente relacionada ao aumento do risco de 

morbimortalidade, devido às complicações causadas ao 

sistema cardiovascular, como a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS). Além do aumento da Pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD), têm-se o aumento nos níveis de Lipoproteína 

de baixa densidade (LDL) e de glicemia (GALVÃO et al, 2017). 

  Deste modo, o consumo elevado de álcool influi 

diretamente nas relações metabólicas e nutricionais do 

organismo humano. Diante disso, a primeira proposta de 

afirmativa elencada foi “Condição nutricional, prejudicada”, 

devido quadro de desnutrição apresentado pelo paciente. Tal 

condição  é comumente observada em ambientes hospitalares, 

visto que o agravo soma-se ao consumo alimentar insuficiente 

(TONINI et al, 2019). 

  A desnutrição tem grande incidência na população idosa, 

o que implica no aumento da morbimortalidade. Algumas 

complicações decorrentes da carência nutricional são 

destacadas como o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

(CAVALCANTE et al, 2017). 

  Além disso, a desnutrição está intimamente relacionada 

ao uso abusivo de álcool, podendo ser identificado através dos 
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baixos valores de creatinina sérica que o paciente pode vir a 

apresentar. A diminuição dos níveis de creatinina pode vir a 

ocorrer ainda em pessoas com menor quantidade de massa 

muscular, em geral, mulheres, idosos e acamados (LAIA, 2018). 

  Ademais, outras condições clínicas destacam-se através 

dos diagnósticos de enfermagem, como “Membrana mucosa, 

seca”, que relaciona-se diretamento com o quadro de DM2. 

Clientes que apresentam tal condição possuem como fator de 

risco a hipossalivação e xerostomia, ambas alterações orais 

quantitativas e qualitativas que podem reduzir a lubrificação 

com consequente perda da integridade da mucosa e diminuição 

da atividade antibacteriana, antiviral e antifúngica (SILVA et al, 

2017). 

  Com a ingesta crônica de bebida alcoólica ocorre ainda 

a inibição do Hormônico Antidiurético (ADH), resultando em 

perda maior de água que o habitual, fazendo com que a 

quantidade de urina aumente, podendo levar à desidratação 

(TORRE, 2016). 

  A equipe de saúde deve gerenciar a terapia com líquidos, 

orientar com relação a ingestão dos líquidos e sobre os 

cuidados orais e avaliar membrana mucosa oral do cliente, 

buscando a melhoria de diversas condições clínicas associadas 

(SOUZA et al, 2017; CIPE, 2019). 

  O envelhecimento atua como fator contribuinte nessas 

condições, além disso, concerne ao envelhecimento a 

responsabilização por condições como “Pele, seca”, destacada 

como diagnóstico de enfermagem para o cliente em questão. 

Também conhecido como xerose cutânea, destaca-se como 

fator de risco para a abertura de lesões. O idoso apresenta 
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elevada frequência de pele seca, podendo gerar desconforto no 

aspecto visual e sensorial da pele (CRUZ et al, 2016).  

  Durante o envelhecimento senil a pele sofre alterações 

comuns, como a redução de espessura da derme devido 

declínio na produção de células epiteliais. Ocorre perda de 

colágeno e de fibras elásticas, diminuindo quantidade e 

qualidade da pele (MEDVED, 2017; OLIVEIRA et al, 2016). 

  Em consonância, as glândulas apócrinas e sebáceas 

atrofiam e diminuem sua produção, quantidades consideráveis 

de tecido subcutâneo e vascularização são perdidos. Com 

essas alterações a pele se torna frágil, ressecada e susceptível 

a lesões (MEDVED, 2017). 

  Ademais, outro aspecto característico do 

envelhecimento é a diminuição no reflexo de sede do idoso. A 

literatura revela que a diminuição na sensação de sede é 

ocasionada pela disfunção cerebral e/ou diminuição da 

sensibilidade dos osmorreceptores, sendo agravado pelo uso 

de diuréticos, laxantes e consumo abusivo de álcool, gerando 

desidratação nessa população (OLIVEIRA et al, 2016).  

  Durante o envelhecimento temos alterações fisiológicas 

que podem ser seguidas de alterações patológicas capazes de 

culminar na perda/incapacidade funcional do idoso. Destarte, 

essas condições são reponsáveis pelo aumento da frequência 

e tempo prolongado por parte do idoso nos serviços de saúde 

(SOUZA et al, 2017).  

  Logo, a equipe de saúde se faz essencial enquanto 

gerenciadora do cuidado e das orientações. Ao mesmo tempo, 

a avaliação das condições de pele e mucosa tornam-se de 

grande importância (SANTOS, 2016). 
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  Destacou-se ainda como diagnóstico de enfermagem 

“Tosse, Expectoração Ausente”, o qual a literatura revela que 

pacientes etilistas crônico possuem maior susceptibilidade a 

infecção pulmonar. Isso ocorre devido a diminuição do nível de 

consciência decorrente do uso de álcool causando diminuição 

do reflexo da tosse e de fechamento da epiglote, considerados 

mecanismos de defesa naturais do organismo para prevenção 

de infecções respiratórias (MEHTA, 2016). 

  Em paralelo, elencou-se como diagnóstico de 

enfermagem “Edema leve”, definido na literatura como uma 

disfunção caracterizada pelo aumento do volume de fluido 

intersticial aparente, devido funcionamento inadequado do 

sistema linfático, podendo ser classificado como localizado ou 

generalizado (MOREIRA; GOMES; RIBEIRO, 2016). 

  De acordo com a literatura o consumo excessivo de 

álcool acarreta em cardiomiopatias. Ainda de acordo com as 

pesquisas, o envelhecimento provoca alterações no 

metabolismo do álcool, acarretando ao idoso possíveis 

intoxicações com o consumo abusivo do álcool (FERREIRA et 

al, 2017). 

  Portanto, é imprescindível a atuação da equipe 

multidisciplinar de saúde em busca do controle e 

diminuição/eliminação dos fatores de risco existentes. A 

aplicabilidade de instervenções como o monitoramento do 

equilíbrio de líquidos e do edema, o posicionamento de apoio e 

o controle da ingestão de líquidos devem ser realizadas 

(NASCIMENTO et al, 2017; CIPE, 2019). 

  Outro diagnóstico de enfermagem elencado foi “Sintoma 

de abstinência”, definido na literatura como um conjunto de 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UM PACIENTE IDOSO ETILISTA 

CRÔNICO PORTADOR DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UM ESTUDO DE 

CASO 

548 
 

reações comportamentais, cognitivas e fisiológicas decorrentes 

do uso excessivo de álcool (SANTOS, 2016). 

  O álcool compreende uma substância depressora que 

raramente implica situações graves, desde que seu consumo 

seja moderado. O consumo de álcool aumenta diante da crença 

de que o mesmo pode aliviar os sintomas emocionais negativos 

como estresse e raiva. Sua função para os usuários é de 

instrumento de “escape” aos problemas vivenciados no 

decorrer do dia-a-dia (GALVÃO et al, 2017). 

  Dentre os principais sintomas de abstinência, destaca-se 

um forte desejo/compulsão de consumir a bebida alcoólica, o 

usuário prioriza o uso do álcool e tem dificuldade no controle do 

uso. Os sinais e sintomas de abstinência não cessão no quarto 

ou quinto dia, os problemas, incluindo ansiedade, duram alguns 

meses podendo chegar a anos (SANTOS, 2016). 

  Diante desse quadro a enfermagem assume o papel 

essencial no cuidado ao paciente, assumindo a 

responsabilidade de efetuar a criação de elo e orientar com 

relação a manutenção do tratamento. Fica a cargo da equipe de 

enfermagem avaliar tremores, encaminhar para 

acompanhamento psicológico, monitorar sintomas de 

abstinência e orientar sobre o manejo desses sintomas 

(CARDOSO; VIEIRA; SIQUEIRA, 2018; CIPE, 2019). 

  Diante da problemática vivencia pelo cliente elencou-se, 

ainda, como diagnóstico “Ansiedade moderada”, relacionado a 

condição crônica de etilismo. A ansiedade é caracterizada por 

três ou mais sintomas, como: irritabilidade, dificuldades de 

concentração, inquietação, aumento da pressão arterial, entre 

outros (SANTOS, 2017).  
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  Além disso, o cliente apresentou como diagnóstico de 

enfermagem “Insônia”, relacionada na literatura ao consumo 

excessivo de álcool. Estudo realizado com 158 indivíduos do 

Instituto Politécnico de Bragança demonstrou que cerca de 

58,3% da população etilista tem uma má qualidade de sono 

(GALVÃO et al, 2017). 

  Nessa perspectiva, a equipe de saúde torna-se elemento 

importante na ajuda a esses indivíduos. Algumas orientações 

com relação ao sono e intervenções como psicoterapias e 

reabilitação podem ser sugeridas ao cliente que encontra-se no 

quadro de ansiedade e insônia devido etilismo crônico 

(SANTOS, 2017; CIPE, 2019). 
  Com relação ao diagnóstico de enfermagem “Risco de Quedas”, elencado após 

análise da Escala de Risco de Quedas – Morse, onde o cliente obteve 60 pontos (Risco Alto). 

A escala de Morse é um dos métodos mais utilizados para avaliar risco de quedas dos idosos 

a nível hospitalar. Dentre os fatores associados temos os intrínsecos e extrínsecos 

(BITTENCOURT et al, 2017; SARDO et al, 2016). 

 De modo geral, os fatores intrínsecos estão associados às 

características do indivíduo e às mudanças agregadas à idade, 

ao sexo e às condições clínicas. Com relação aos fatores 

extrínsecos temos às condições do ambiente hospitalar e as 

situações que envolvem a atenção à saúde pelo cuidador e 

equipe interdisciplinar (SARDO et al, 2016). 

 Estudos destacam as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), como responsáveis por impossibilitar 

em grande maioria a realização de Atividades de Vida Diária 

(AVD), tornando o idoso dependente e predisposto a inúmeras 

hospitalizações (CABRAL et al, 2016). 

 Quando ocorre a necessidade de hospitalização, a 

mudança ambiental torna-se um dos fatores contribuintes ao 

risco de quedas. Nesse contexto, o idoso fica inserido em 
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situações de maior fragilidade, com comprometimento físico e 

psicológico (CABRAL et al, 2016). 

 No âmbito da hospitalização, faz-se necessário que a 

equipe de enfermagem forneça ao idoso atenção, valorizando 

sua comunicação e autonomia, bem como oferecendo-lhe todas 

as informações que o mesmo julgar necessário saber. Logo, o 

cuidado de enfermagem deve abranger o idoso de forma 

integral e direcionada ao seu contexto de vida (DIAS et al, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A partir do exposto, conclui-se que esse estudo alcançou 

o objetivo proposto. Dentre os diagnósticos elencados para o 

paciente idoso com etilismo crônico portador de doenças 

cardiovasculares, foram identificados: Condição nutricional, 

prejudicada; membrana mucosa, seca; pele, seca; risco de 

quedas; edema leve; sintoma de abstinência; ansiedade 

moderada e insônia. 

 É importante ressaltar que o planejamento terapêutico de 

enfermagem, deve ser individualizado, voltado para as 

necesidades de cada cliente e o contexto em que vive. Neste 

caso clínico, as intervenções englobaram o biopsicosocial do 

indivíduo estudado. Assim, a assistência de enfermagem deve 

ocorrer atrelada à equipe multiprofissional, com o intuito de 

abordar todas as necessidades e problemas encontrados 

durante o processo do cuidar.  

 Esse estudo possui limitações pelo delineamento to tipo 

estudo de caso, que aborda apenas uma realidade. 

Considerando isso, sugere-se que se realizem mais estudos 

envolvendo a temática ora exposta, sobretudo, com abordagem 
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quantitativa e longitudinal no intuito de gerar relações de causa 

e efeito. Espera-se ainda, que o presente estudo sirva de base 

para subsidiar a asistencia de enfermagem ao paciente idoso 

etilista cronico, portador de doenças cardiovasculares.  
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RESUMO: O estudo tem por objetivo descrever a vivência 
durante a Prática vivencial do cuidado VII sobre os cuidados e 
orientações realizados a puérpera, ao recém-nascido e aos pais 
no alojamento conjunto. Trata-se de um relato de experiência 
acerca de uma atividade de estágio desenvolvida pelos 
discentes de Enfermagem do Centro UniveristárioFacex 
durante dois finais de semana em uma Maternidade de 
Natal/RN. Durante o estágio foram desenvolvidas algumas 
ações no AC voltadas para as mães, RNs e acompanhantes, 
como a verificação de medidas antropométricas dos RNs, 
banho nos bebês, orientação e esclarecimento das duvidas aos 
pais ou acompanhantes,  acompanhamento do trabalho de 
parto com auxilio dos métodos não farmacológicos, o estímulo 
e auxílio na deambulação da gestante, orientação as puerpéras 
provenientes de cesáreas, troca de curativos, realização da 
ordenha, orientações a respeito da importância do aleitamento 
materno exclusivo e a realização de HGT nos RNs. Conclusão: 
Perceberam-se muitas dificuldades para a efetivação da 
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assistência prestadas às parturientes da unidade. Por fim foi 
possível perceber que o empenho do enfermeiro na Atenção 
Básica e maternidade são de suma importância para o trabalho 
de parto humanizado e seguro, auxiliando na diminuição do 
sofrimento durante o processo gestacional, parto e pós-parto na 
comunicação e troca de informações entre parturiente família e 
equipe de enfermagem que irá prestar o cuidado. 
Palavras-chaves: Parto Normal; Cuidado Pré-Natal; Recém-
Nascido; Alojamento Conjunto. 
  

INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos primórdios da humanidade, os partos 

eram realizados em casa por mulheres nomeadas de parteiras, 

que auxiliavam as gestantes no seu trabalho de parto e 

prestavam os primeiros cuidados aos recém-nascidos (RN), 

que eram mantidos junto às suas mães imediatamente após o 

nascimento. Nessa época, os partos eram naturais e sem uso 

de métodos farmacológicos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS o 

parto é um processo fisiológico e natural que pode ser 

vivenciado sem complicações pela maioria das mulheres e 

bebês. Entende-se como parto normal ou espontâneo aquele 

que não foi assistido por fórceps, vácuo extrator ou cesariana, 

podendo ocorrer intervenções baseadas em evidências, em 

circunstâncias apropriadas, para facilitar o progresso do parto e 

um parto vaginal normal (BRASIL, 2017).  

Com o passar do tempo à assistência prestada à mulher 

durante o trabalho de parto, foi sofrendo diversas 

transformações, criando maneiras, espaços e formas de 

assistência nesse processo. Com isso, foi criada a Portaria nº 

1.016, de 26 de agosto de 1993, destinadas aos hospitais, que 
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tornou obrigatória a permanência do filho ao lado da mãe, 24 

horas por dia, através do sistema do alojamento conjunto 

(BRASIL, 2016). 

O Alojamento conjunto (AC) é o local em que a mulher e 

o recém-nascido sadio permanecem juntos, em tempo integral 

até a alta, possibilitando a atenção integral à saúde da mulher 

e do recém-nascido no serviço de saúde. O alojamento é 

destinado a “mulheres clinicamente estáveis e sem 

contraindicações para a permanência junto ao seu bebê; 

recém-nascidos estáveis, [...] pré-termo ou a termo, com peso 

maior ou igual a 1800 gramas” [...] (BRASIL, 2016). 

O Recém-Nascido (RN) pode ser classificado em 4 

tipos: pré-termo extremo com a sua idade gestacional inferior a 

28 semanas, pré-termo de 28 à 36 semanas de idade 

gestacional, a termo 37 à 41 semanas e 6 dias de idade 

gestacional e por fim o pós-termo que apresenta idade 

gestacional acima de 42 semanas (MANUAL DE 

NEONATOLOGIA, 2015; REZENDE; MONTENEGRO, 2014). 

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PNAISC), uma de suas estratégias é 

garantir a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao 

parto, ao nascimento e ao recém-nascido, estabelecendo uma 

atenção humanizada e de qualidade da atenção obstétrica e 

neonatal, integrando as ações do pré-natal e acompanhamento 

da criança na atenção básica com as desenvolvidas nas 

maternidades (BRASIL, 2015). 

O Sistema Único de Saúde – SUS é constituído por 

diversas redes de atenção à saúde e dentre essas  está inserida 

a rede cegonha, que tem como a sua finalidade assegurar o 

direito a atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, e 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 
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criança. Entre os componentes dessa rede está o pré-natal 

onde vai realizar o acompanhamento da gestante no pré-parto, 

parto e pós-parto sendo de fundamental importância, pois 

nesse acompanhamento serão identificados se a gravidez é de 

baixo ou alto risco (BRASIL, 2015; BRASIL, 2019). 

O número de cesárias no Brasil tem reduzido nos 

últimos anos dos 3 milhões de partos realizados no Brasil em 

instituições públicas e privadas foi de 55,5% para partos 

cesarianas e 44,5% partos normais. No Sistema Único de 

Saúde esse valor se inverte tornando maior o número de partos 

normais com 59,8% e de cesarianas 40,2% (BRASIL, 2019). 

Esse valor é o resultado das ações da rede cegonha que 

fortalece a prática do parto humanizado na rede pública e em 

maternidades conveniadas. 

A assistência de enfermagem nos alojamentos conjuntos 

consiste basicamente em acompanhar, orientar, incentivar a 

puérpera. Tendo assim como finalidade o incentivo ao seu alto 

cuidado após o parto, preparando esta mãe para o cuidado 

domiciliar do RN (SILVA, 2016). 

O tema abordado foi escolhido devido à identificação da 

ineficácia de informações aos pais das crianças durante o pré e 

pós-parto na maternidade e para os cuidados designados ao 

recém-nascido no alojamento conjunto, visto que a falta de 

informações sobre alguns métodos e procedimentos leva mais 

ainda o atraso do trabalho de parto e sofrimento para gestante. 

Destarte, o presente trabalho tem como questão de 

pesquisa: quais os cuidados realizados a puérpera e ao recém-

nascido a termo de parto vaginal no alojamento conjunto pela 

equipe de enfermagem?  

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo 

descrever a vivência durante a Prática vivencial do cuidado VII 
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sobre os cuidados e orientações realizados a puérpera, ao 

recém-nascido e aos pais no alojamento conjunto. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um relato de experiência acerca de uma 

atividade de estágio desenvolvida pelos discentes de 

Enfermagem do Centro UniveristárioFacex ( é assim mesmo, 

tudo junto?), durante dois finais de semana (20/04 – 21/04 e 

27/04 – 28/04 – não precisa dessa informação. Baste dizer 

atividade de estagio e o semestre letivo) na Maternidade Dr. 

Araken Irerê Pinto, localizada na rua. Cel. Juventino Cabral, 

1735 - Tirol, Natal/RN. 

A unidade dispõe atualmente de 35 leitos de internação obstétrica, 

sendo quatro leitos no pronto-atendimento, seis leitos no pré-parto, dois 

leitos na sala de recuperação pós-anestésica e 23 leitos no alojamento 

conjunto, além disso, a maternidade é vinculada a 17 unidades de 

saúde, que permite que as usuárias possam conhecer a 

estrutura, seja em visitas junto ao grupo de gestantes ou em 

visitas individuais, acompanhada ou não de seus familiares. 

O grupo realizou ações de cuidados de enfermagem no 

alojamento conjunto nas puérperas, recém-nascidos e 

acompanhantes, acompanhou no primeiro momento o pré-parto 

e parto, prestando cuidados para auxílio da dor do parto através 

de métodos não farmacológicos, e no segundo momento,no 

pós-parto das parturientes acompanhadas anteriormente, 

realizando também cuidados ao recém-nascido, puérpera e 

auxílio aos acompanhantes no alojamento conjunto. A 

intervenção dos grupos não foi realizada de forma conjunta, 

mas sim de forma isolada abordando vários temas diretamente 
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com as puérperas e acompanhantes no alojamento de acordo 

com a necessidade apresentada no momento. 

Para sustentar a discussão dos resultados foi realizada 

uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes 

bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e ScientificElectronic 

Library Online (SCIELO), além de bases ministeriais e 

literaturas cinzentas. 

 Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados 

para pesquisa foram: Parto Normal; Cuidado Pré-Natal; Recém-

Nascido; Alojamento Conjunto. Para refinamento do material, 

utilizaram-se os operadores booleanos “AND e OR” 

combinados da seguinte forma: Parto Normal AND Cuidado 

Pré-Natal, Parto Normal AND Recém-Nascido, Parto Normal 

AND Alojamento conjunto, Cuidado Pré-Natal AND Recém-

Nascido, Cuidado Pré-natal AND alojamento conjunto; Parto 

Normal OR Cuidado Pré-Natal, Parto Normal OR Recém-

Nascido, Parto Normal OR Alojamento conjunto. 

Foram utilizados os critérios de inclusão artigos que 

estivessem no idioma português, textos completos em PDF que 

contemplassem a temática e artigos de 2015 – 2019, e de 

exclusão artigos em outras línguas, fora da temática, 

apresentados somente em resumo e fora do limite pré-

estabelecido. Quanto aos artigos pesquisados para respaldo 

científico, foram selecionados 45 estudos potencialmente 

relevantes, dos quais 35 apresentaram-se voltados para a 

temática abordada, sendo selecionados 17 que atendiam os 

critérios de elegibilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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A Prática Vivencial foi realizada no alojamento conjunto 

da maternidade Araken, que nesse caso está distribuído em 

leitos separados por cortinas mantendo assim a privacidade da 

puérpera e do RN, onde o fato de estar separado e de se tornar 

um ambiente com certa privacidade colabora para uma relação 

de vínculo entre mãe e filho, sem a interferência de terceiros. 

A aproximação entre mãe e bebê nos primeiros dias de 

vida torna-se indispensável para influenciar no 

desenvolvimento emocional do ser humano colaborando para 

alavancar o sentimento materno, o que coloca o AC como 

elemento fundamental para esse desenvolvimento materno 

(STRAPASSON et al, 2017). 

Durante o estágio foram desenvolvidas algumas ações 

no AC voltadas para as mães, RNs e acompanhantes. No 

primeiro Fim de semana (20/04 e 21/04) foram realizadas ações 

como a verificação de medidas antropométricas dos RNs, 

banho nos bebês, sendo os primeiros banhos com o profissional 

de enfermagem o qual ensinava ao pai ou ao acompanhante e 

mãe, onde estes ficavam responsáveis pelos próximos banhos. 

Fato que nos despertou interesse foi à participação paterna 

presente no AC, onde eles sempre procuravam sanar suas 

dúvidas quanto a choro, posição de segurar o filho e o próprio 

banho no bebê. 

O interesse paterno no cuidado com seu filho vai de 

encontro a um estigma cultural no qual diz respeito que o 

cuidado do bebê é de exclusividade da mãe. Por outro lado, foi 

visto no presente estágio que esse modelo de atenção vem se 

modificando e a instituição a qual desempenhamos o estágio 

vem estimulando a participação paterna nos cuidados pós-

parto, tanto da mãe quanto do filho. Isso corrobora o fato da 

estimulação do vínculo existente entre mãe, bebê e o pai, 
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aumentando a confiança da mãe, melhorando sua recuperação 

e influenciando até mesmo em um bom aleitamento materno 

(STRAPASSON et al, 2017). 

No AC uma situação muito importante é a participação 

da figura do pai, presente juntamente com a mãe, nos cuidados 

com o RN, onde se objetiva a criação de um maior vínculo 

paterno visando não só o auxílio à mãe em determinados 

momentos, fazendo com que sua presença desenvolva uma 

autoconfiança com relação aos cuidados com seu filho, dentre 

elas o aleitamento materno onde o pai irá auxilia-la para uma 

amamentação bem sucedida. (STRAPASSON et al, 2017). 

Houve também a realização da ordenha em uma 

puérpera com o bico invertido dificultando a pega correta e 

causando ingurgitamento mamário, diante desses fatores foi 

realizada a massagem no seio estimulando assim o desmanche 

dos nódulos causados pelo acúmulo de leite de maior 

viscosidade na região mamária e a liberação do leite retido no 

seio, e concomitante a orientação sobre a importância da 

realização da ordenha, exercícios no mamilo para a pega 

correta do RN no seio e a prevenção de fissuras mamilares no 

momento da amamentação. Além, de orientações a respeito da 

importância do aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de idade, que propicia o vínculo mãe/filho, o 

fortalecimento do sistema imunológico do RN, auxilia no 

desenvolvimento da arcada dentária, cognitivo e quando adulto 

evita obesidade, proteção da puérpera contra diversas doenças 

por realizar a amamentação.E posteriormente sobre a 

introdução de alimentos sólidos em conjunto com aleitamento 

materno até o segundo ano de vida.  

Com a orientação adequada durante o pré-natal a mãe 

mantém a prática do aleitamento materno correto incluindo a 
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pega correta do RN no seio evitando assim fissuras e lesões 

mamilares e o desmame precoce. A lesão mamilar pode ocorrer 

principalmente pela pega incorreta do recém-nascido 

geralmente nas primeiras semanas após o parto, transformando 

assim o ato da amamentação em uma prática desconfortável e 

dolorosa, onde devido essas complicações muitas mães 

acabam abandonando a amamentação(SKUPIEN; RAVELLI; 

ACAUAN, 2016). 

No ingurgitamento mamário há compressão dos ductos 

lactíferos, o que dificulta ou impede a saída do leite dos 

alvéolos. Não havendo alívio, a produção do leite pode ser 

interrompida, com posterior reabsorção do leite represado. O 

leite acumulado na mama sob pressão torna-se mais viscoso 

(BRASIL, 2015). 

O leite materno é o alimento mais completo para o RN 

necessita de exclusividade até o sexto mês de vida, pois possui 

água, carboidratos, lipídios e proteínas essenciais ao seu 

desenvolvimento, possui ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa (LC-Pufas), que contribui para a formação 

cerebral, com a inserção da alimentação complementar deve 

ser mantidos até os dois anos, facilita a absorção dos nutrientes 

de maneira adequada, solidifica o vínculo entre mãe/filho 

através da diminuição do tempo de separação. Livre de 

bactérias possui fatores que protegem na infância contra 

doenças infectocontagiosas. Beneficia o desenvolvimento 

cognitivo, intelectual, craniofacial e motor, reduz à dificuldade 

de mastigação, deglutição, conexão dos sons da fala, má 

formação dentária e respiração. A puérpera que amamenta 

detém menor probabilidade de câncer de mama; ovário e colo 

de útero, de diabetes mellitus e gestacional, retorno com mais 

facilidade ao peso de origem (BRASIL, 2015; NUNES, 2015). 
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No segundo fim de semana (27/04 e 28/04), foram 

realizadas ações que contemplavam o pré-parto e pós-parto. 

Inicialmente, foi feito um acompanhamento de uma gestante 

durante o seu trabalho de parto, realizando a orientação sobre 

o processo do parto e sobre a utilização e benefícios dos 

métodos não farmacológicos durante esse processo.  

Posteriormente, foi realizado o auxílio na utilização dos 

métodos não farmacológicos com a gestante, para ajudar na 

dilatação do colo uterino,como a bola suíça, onde a paciente 

sentou-se sobre a bola com as pernas flexionadas em 90º e 

apoiadas no chão realizando o movimento de vai e vem e de 

rotação, contribuindo no relaxamento e fortalecimento da 

musculatura pélvica. 

Os Métodos Não Farmacológicos (MNFs) utilizados 

durante o trabalho de parto são técnicas de cuidado de baixo 

custo e que proporcionam o alívio da dor, permitindo as 

parturientes uma maior tolerância à dor e ao desconforto na 

hora do parto (NOGUEIRA. et al., 2017). 

A bola suíça é um recurso que auxilia a parturiente na 

redução da dor, possibilita o relaxamento e alongamento da 

musculatura pélvica,auxilia evolução do trabalho de parto, 

fortalece a musculatura e aumenta o diâmetro dos ângulos 

pélvicos, facilitando a descida o encaixe da apresentação fetal 

(ARAGÃO. et al., 2017; SOUZA; AGUIAR; SILVA, 2015). 

Realizou-se a massagem de conforto na parte superior e 

inferior das costas, utilizando vaselina para facilitar o 

deslizamento no momento da massagem, que era realizada de 

maneira alternada, onde nos períodos de contrações uterinas a 

técnica consistia na parte inferior das costas e no momento do 

intervalo eram realizadas na parte superior das costas, 

proporcionando um maior conforto e alívio nas dores.    



ATENÇÃO INTEGRAL DE ENFERMAGEM A SAÚDE DA PUÉRPERA E DO RECÉM-

NASCIDO A TERMO DE PARTO VAGINAL NO ALOJAMENTO CONJUNTO  

564 
 

A massagem é um método terapêutico simples, 

caracterizado pelo toque sistêmico que pode ser aplicada nos 

locais onde a parturiente relatar desconforto, pois proporciona 

o alívio de dordurante as contrações, aumenta o efeito de 

relaxamento, melhora o fluxo sanguíneo e diminui o estresse 

emocional. Podem ser alternadas durante os períodos de 

contração uterina variandoentre deslizamento superficial e 

profundo, amassamento, pinçamento, fricção ou pressão em 

pequenos círculos (SOUZA; AGUIAR; SILVA, 2015). 

Foi utilizado também o cavalinho, que consiste em um 

banquinho com assento invertido e apoio para os braços e que 

balança para frente e para traz. Onde a paciente sentou-

seapoiando os braços, jogando o peso do corpo para frente, 

propiciando assim um alívio nas costas. Nesse momento, foi 

realizada a associação de duas terapêuticas, o cavalinho 

simultaneamente com a massagem, proporcionando um maior 

relaxamento e alívio da dor a paciente.  

O cavalinhoé um equipamento que causa um balanço 

pélvico,utilizado para proporcionar o relaxamento e alívio da 

dor, assim como o aumento da dilatação e progresso do 

trabalho de parto. Seu uso visa promover bem-estar à mulher, 

por ser mais confortável e proporcionaruma livre movimentação 

(SILVA, 2016; LAGO, 2018). 

Foi realizado também o banho morno, com auxílio do 

chuveiro elétrico, onde a água caía direcionada a região sacro 

lombar, promovendo assim um relaxamento muscular naquela 

região, auxiliando na diminuição da ansiedade e 

proporcionando mais conforto no momento das contrações. 

O banho morno de chuveiro é um método terapêuticonão 

invasivo,que promove um relaxamento da musculatura, reduz a 

ansiedade e alivia a dor no trabalho de parto. O banho quente 
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induz a vasodilatação periférica e a redistribuição do fluxo 

sanguíneo, o que promove o relaxamento muscular. Além de 

permite a redução da liberação de catecolaminas e a elevação 

de endorfinas, reduzindo, portanto, a ansiedade. A aplicação 

terapêutica desse recurso requer que a temperatura da água 

esteja em torno de 37 a 38°C, onde a paciente permanecepor 

no mínimo 20 minutos no banho, com a ducha sobre a região 

dolorosa (NOGUEIRA, et al. 2017; ARAGÃO, et al., 2017; 

DAHER, 2016). 

Realizou-se também o estímulo e auxílio na 

deambulação da gestante, onde ela caminhou de um lado a 

outro do quarto que estava, tentando promover o aumento da 

dilatação cervical. 

A deambulação é um método terapêutico utilizado para 

reduzir a duração do trabalho de parto, devido à posição vertical 

e pelo efeito da gravidade e da mobilidade pélvica, que 

associadas aumentam a velocidade da dilatação cervical e 

descida fetal. Além disso, a deambulação ou a posições que 

auxiliem na dilatação contribuem para a realização de partos 

naturais e diminuição de cesáreas, eproporcionama gestante 

um melhor conforto e um parto menos demorado, reduzindo 

assim a dor e a ansiedade (GOIS; INAGAKI; RIBEIRO, 2016; 

DAHER, 2016). 

E em um segundo momento, foi realizado os cuidados as 

puérperas provenientes de cesáreas presentes no AC,onde foi 

orientado o repouso em decúbito dorsal pós raquianestesia 

(RA) para evitar a cefaleia pós-punçãodural (CPPD) e realizado 

a observação da involução uterina, que se encontrava abaixo 

da cicatriz umbilical como esperado ao final das 24horas pós-

parto.Posteriormente ela foi colocada em posição de 90°C para 

amamentar e evitar vertigens.Além disso, foi realizado o banho 
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pós-parto, onde verificou-se ausência de sinais de 

infecção,presença e aspecto de loquiação, que caracterizava-

se como lóquia rubra sem odor.  

A cefaleia pós-punçãoduralnas puérperas ocorre devido 

ao aumento da elasticidade das fibras durais que mantém um 

defeito patente nessas pacientes.Recomenda-se o repouso em 

decúbito dorsal como profilaxia para a CPPD, pois o repouso 

em plano horizontal por longas horas provoca dor e angústia 

nas pacientes. Já em relação ao primeiro banho pós-parto, ele 

apresenta um bom estado geral nas puérperas, proporcionando 

um maior conforto também (GYANESH. et al. 2015).   

Foram realizadas também, trocas de curativos de forma 

asséptica de ferida cirúrgica que se encontrava aberto com 

presença de tecido de granulação saudável e pouca quantidade 

de fibrina, para sua realização foi utilizado soro fisiológico a 

0,9%, hidrogel, gases e esparadrapo concluindo assim um 

curativo oclusivo. 

Com relação ao sítio cirúrgico que apresenta saída de 

secreção serosa ou sanguinolenta, recomenda que a limpeza 

deva ser feita com soro fisiológico, respeitando-se quantas 

vezes for necessário, até interrupção da drenagem e que a 

cobertura seja com gaze estéril [...] o que justifica a realização 

de um curativo com cobertura oclusiva (SANTOS; PANCERA; 

ALBUQUERQUE; CORREIA, 2017). 

Realizou-se o o primeiro banho do RN, que é realizado 

pela equipe de enfermagem como protocolo institucional. O 

banho foi praticado em 2 RNs,e ao mesmo tempo em que 

realizava-se o banho,orientava-se os acompanhantes sobre 

como realizar corretamente todo o processo que consiste em 

agasalhar o RN antes de começar o banho atentando-se a 

perda de calor facilitada, não retirar o vernixcaseoso pois ele vai 
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ser absorvido pela pele ao passar do tempo, higienização do 

coito umbilical com álcool a 70% após o banho. 

Orienta-se para o primeiro banho do recém-nascido a 

não remoção precoce do vérnixcaseoso, pois sua presença trás 

uma série de benefícios como termorregulação, hidratação da 

pele, ausência de descamações na pele, cicatrização de feridas 

e colonização da pele por bactérias não patogênicas. A equipe 

de enfermagem deve envolver os pais durante esse cuidado 

para fortalecer e aprimorar os laços afetivos durante o banho do 

RN. Os profissionais não devem apenas explanar como deve 

ser feito o banho no RN, mas fazê-lo, instruindo e mostrando a 

sua importância, os benefícios, como a família pode aprimorar 

essa prática em casa, e, principalmente, acompanhar o primeiro 

banho da puérpera no seu RN (PALHARES.et al. 2016; 

RUSCHEL; PEDRINI; CUNHA, 2018). 

Por fim, ocorreu a realização de HGT nos RNs presentes 

no AC, como exame de rotina realizado na maternidade a fim 

de acompanhar os índices glicêmicos, após a realização dos 

exames todos apresentaram-se dentro da normalidade 

esperada e finalizando o processo realizou-se a evolução de 

enfermagem. 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria 

(2014), os recém-nascidos apresentam risco aumentado de 

hipoglicemia, devido à elevada taxa de utilização da glicose em 

função de possuírem uma massa cerebral proporcionalmente 

maior em relação ao tamanho corporal, um recém-nascido 

necessita de uma alimentação frequente, pois suas reservas de 

glicogênio só são capazes de fornecer glicose por 

aproximadamente 4 horas. 

 

CONCLUSÃO 
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A participação das Práticas Vivenciais do Cuidado à 

Criança ao Adolescente proporcionou ao grupo em estágio a 

colocação em prática dos conhecimentos adquiridos durante as 

aulas na instituição de ensino, e através destes visualizar as 

principais informações dadas às parturientes durante o pré-

natal e pós-parto bem como os cuidados que devem ser 

prestados ao recém-nascido neste período.  

A vivência na unidade de saúde proporcionou a 

percepção de que o Alojamento Conjunto é um local onde se é 

possível realizar o processo de educação em saúde com as 

parturientes, com os pais e familiares. O que ajuda na forma de 

sensibilizar quando a importância dos cuidados adequados com 

RN, orientações que deveriam ser dadas durante o pré-natal e 

que não foram segundo relatos de algumas parturientes. 

Os métodos não farmacológicos para alívio da dor eram 

desconhecidos pelas parturientes, bem como seus benefícios 

no auxílio da dilatação de maneira natural facilitando o trabalho 

de parto. Foi perceptível a presença paterna durante os 

cuidados ao RN e a parturiente no pós-parto, bem como as 

orientações sobre a realização da ordenha e as vantagens do 

aleitamento materno para a saúde mãe/filho. 

A partir das experiências vivenciadas durante os dias em 

estágio perceberam-se muitas dificuldades para a efetivação da 

assistência prestadas às parturientes da unidade, desde 

elevador quebrado o que as obrigava a subir diversos degraus 

para poder chegar ao alojamento conjunto do pós-parto, a falta 

de roupas para adentrar ao centro cirúrgico, esses entraves 

atrapalham a prestação de uma assistência. Assim como, a 

falta de efetivação da assistência ao pré-natal torna mais difícil 

a vida das parturientes. 
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Por fim, foi possível perceber que o empenho do 

enfermeiro na Atenção Básica e maternidade é de suma 

importância para o trabalho de parto humanizado e seguro, 

auxiliando na diminuição do sofrimento durante o processo 

gestacional, parto e pós-parto na comunicação e troca de 

informações entre parturiente família e equipe de enfermagem 

que irá prestar o cuidado. 
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RESUMO: O Centro Cirúrgico é um dos serviços mais 
importantes dentro hospital e é composto pelo Centro Cirúrgico, 
pela Recuperação Anestésica e pelo Centro de Material e 
Esterilização, sendo determinado como um conjunto de 
elementos destinados à atividade cirúrgica e à recuperação 
anestésica. O período pós-operatório é o momento em que o 
enfermeiro atua na recuperação do paciente, na diminuição e 
na detecção precoce de complicações pós-operatória. Dessa 
forma, o presente estudo possui como objetivo identificar na 
literatura científica quais as atribuições direcionadas ao 
enfermeirono período pós-operatório. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura. Foram utilizados os descritores 
Enfermagem AND Período Pós-Operatório. Para classificação 
dos estudos, foram utilizadas as bibliotecas digitais e bases de 
dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) e PubMed. Os resultados encontrados 
para as atribuições do enfermeiro no pós-operatório foram: 
prevenção e controle de infecção, avaliação da dor, apoio 
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psicológico ao paciente, estímulo a prática de exercícios 
respiratórios e a tosse, deambulação precoce, monitorização 
dos sinais vitais, posicionamento cirúrgico, identificação de 
problemas característicos desse período, importância de um 
instrumento específico que contenha critérios para alta da 
URPA e avaliação nutricional. Sendo assim, entende-se a 
importância de uma assistência de enfermagem integral, 
observando o biopsicossocial do cliente. O estudo norteia os 
profissionais de enfermagem acerca da assistência direcionada 
a clientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Pós-operatório. Centro 

Cirúrgico. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Centro Cirúrgico é um dos serviços mais importantes 

dentro do sistema hospitalar, composta pelo Centro Cirúrgico 

(CC), Recuperação Anestésica (RA), Centro de Material e 

Esterilização (CME) e é determinado como um conjunto de 

elementos destinados à atividade cirúrgica e à recuperação 

anestésica, sendo também fundamental haver união entre 

todas as áreas do hospital para que seu desempenho seja 

eficiente e eficaz (CARVALHO; BIANCHI, 2016). 

Para manter uma boa gestão no CC, a sala de operação 

é dividida em tempos, sendo eles o tempo de anestesia e o 

tempo operatório. Primeiramente, é composto por indução 

anestésica, manutenção, despertar e recuperação, e em 

seguida, diérese, hemostasia, exérese e síntese, 

respectivamente (COSTA, 2017). 

O tempo de sala é contado do momento que o paciente 

entra na sala, até o momento de sua saída. O tempo de preparo 
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da sala operatória que refere-se a saída de um paciente até o 

momento da entrada do próximo, envolvendo também a 

limpeza necessária e a reposições de materiais (COSTA, 2017). 

Como o CC é uma das estruturas mais complexas do 

sistema hospitalar, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2009) lançou o protocolo Cirurgias Seguras Salvam Vidas que 

desenvolveu a lista de verificação cirúrgica (checklist), que 

recomenda a estimulação de bons recursos para a redução da 

morbimortalidade correlacionada às práticas cirúrgicas 

inadequadas, como também motivar a seriedade profissional e 

o comprometimento político para uma maior segurança na 

assistência em saúde. 

Com o objetivo de reduzir as complicações de 

procedimentos cirúrgicos, o checklist proposto é realizado 

mediante três etapas: identificação do paciente (antes da 

indução anestésica), confirmação do paciente (antes da incisão 

cirúrgica, com toda a equipe na sala cirúrgica) e registro (antes 

de o paciente sair da sala cirúrgica) (OMS, 2009). 

Sendo assim, torna-se possível padronizar os serviços e 

rotina, amenizar a divergência causado por episódios 

inesperados, evitando erros e proporcionando maior segurança 

para a equipe e paciente (SILVA et al., 2017).  

No CC a função do enfermeiro vem se tornando mais 

complexa a cada dia, abrangendo além da assistência, diversas 

atribuições, entre elas a administrativa, ensino e pesquisa 

(SANTOS et al., 2018).  

Uma das principais atribuições do enfermeiro no CC é a 

implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem Perioperatória (SAEP), que deve ser organizada 

de acordo com o tipo de cirurgia de forma individualizada e 
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baseada em conhecimento científico (SIQUEIRA; SCHUH, 

2016). 

Segundo a lei do exercício profissional nº 7.498/86, a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma 

atividade privativa do enfermeiro (BE, 1986). Assim, conforme 

a Resolução COFEN nº 358/2009, tornou obrigatoriedade e 

necessidade da implantação e implementação da SAE na 

prática cotidiana de enfermagem baseada em estratégias 

científicas planejadas para a identificação das diversas 

situações do processo saúde/doença, constituído a partir do 

processo de enfermagem (PE), em cinco etapas: coleta de 

dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de 

enfermagem (BRASIL, 2009). 

Então, para que haja uma efetivação do processo de 

enfermagem é necessário que aconteça a implementação da 

SAE, além disso norteia o cuidar na enfermagem. Porém, o PE 

no perioperatório é denominado Sistematização da Assistência 

de Enfermagem Perioperatória (RIBEIRO; FERRAZ; DURAN, 

2017). 

A SAE favorece a individualização no momento de cuidar 

e para que se torne eficaz o enfermeiro tem que primeiro 

conhecer o paciente, fortalecendo uma relação de confiança 

que seja fidedigno por ambas as parte, para que assim consiga 

definir um plano de cuidados em busca de melhores resultados 

e respostas aos tratamentos realizados, a fim de uma 

recuperação mais rápida (MARINELLI; SILVA; SILVA, 2015). 

Estudos demonstram que a assistência de enfermagem 

no período pós-operatório tem grande importância, na 

recuperação do paciente, na diminuição e na detecção precoce 

de complicações pós-operatória. Portanto, é necessário ao 
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paciente de pós-operatório examinar o nível de consciência, os 

sinais vitais deverão ser observados e comparando os valores 

colhidos no período pré-operatório, como também o padrão 

respiratório, a presença ou ausência de eliminação urinária e a 

mobilidades dos membros (SERRA et al., 2015). 

De acordo com os cuidados pós-operatório é necessário 

identificar os diagnósticos de enfermagem para elencar tais 

cuidados, e estudo aponta que os mais frequentes são dor 

aguda, risco de lesão, integridade tissular prejudicada e Risco 

de infecção (STEYER et al., 2016). Entretanto, o cuidado de 

enfermagem é estabelecido de acordo com as necessidades de 

cada paciente, podem variar entre as fases do pós-operatório, 

se imediata, mediata ou tardia (RIBEIRO et al., 2015). 

Mediante ao exposto, levanta-se o seguinte 

questionamento ao qual norteia esse estudo: Quais as 

atribuições destinadas a assistência de enfermagem no período 

pós-operatório? Desta forma, o objetivo geral é identificar as 

atribuições destinadas a assistência de enfermagem no período 

pós-operatório. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, a qual é considerada como uma abordagem 

metodológica que permite a análise de subsídios disponíveis de 

forma sistemática e ampla, capaz de possibilitar a divulgação 

de dados científicos efetuados por outros autores. Destaca-se 

pela exigência no padrão de rigor, clareza e replicação 

utilizados em outros estudos (CERQUEIRA et al., 2018). 

Para execução do estudo, faz-se necessário o 

cumprimento de algumas etapas: identificação do tema, 
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definição de objetivos, busca por descritores, estabelecimento 

dos critérios de elegibilidade, identificação do quantitativo de 

estudos nas bases cientificas selecionadas, avaliação e análise 

critica dos estudos selecionados para apresentação em 

estrutura de revisão integrativa. 

A operacionalização da pesquisa iniciou-se com uma 

consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Com isso, foram 

encontrados os descritores Enfermagem e Período Pós-

Operatório associados ao operador booleano AND. 

Em seguida, foram aplicados os filtros para melhor 

seleção dos estudos, entre eles estão: disponíveis entre 2015 e 

2019, estudos elaborados com humanos, nos idiomas inglês, 

português e espanhol. A pesquisa foi iniciada e concluída entre 

setembro e outubro de 2019. 

Para classificação dos estudos, foram utilizadas as 

seguintes bibliotecas digitais e bases de dados: Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e PubMed. 

A seleção foi efetuada através de critérios de 

elegibilidade, ou seja, inclusão e exclusão. Foram inclusos 

artigos disponíveis online, gratuitos e na integra com resumo e 

texto completo, nos idiomas inglês, português e espanhol, 

durante o período de 2015 a 2019. Além desses, revisões 

integrativas e estudos de casos que abordassem a temática do 

estudo. 

Foram exluidos estudos indisponíveis online e com custo 

para acesso, carta, editorial e aqueles que não abordassem a 

temática. Quanto a duplicidade de estudos, foi possível 

identificar a necessidade de exclusão, ficando apenas uma 

versão do mesmo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização das estratégias de busca e seleção 

dos artigos foi realizada a descrição dos critérios de inclusão e 

exclusão por base de dados, conforme o quadro a seguir: 

 
Quadro 1. Descrição das bases de dados aplicando os critérios de elegibilidade e 

amostra final. 

BASE DE 
DADOS 

ARTIGOS 
POR BASE 
DE DADOS 

ARTIGOS 
EXCLUÍDOS 

APÓS 
LEITURA DE 
TÍTULOS E 
RESUMOS 

ARTIGOS 
EXCLUÍDOS 

APÓS 
LEITURA 

NA 
ÍNTEGRA 

AMOSTRA 
FINAL 

BVS 267 248 13 7 

SCIELO 24 15 9 1 

PUBMED 182 148 31 3 

TOTAL 473 411 53 11 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

  Em seguida, foi realizada a leitura dos títulos e resumos 

dos artigos, conforme a descrição dos motivos de exclusão, de 

acordo com o quadro 2:   
 

Quadro 2. Descrição dos estudos selecionados a partir dos critérios de elegibilidade. 

MOTIVOS DE EXCLUSÃO 
APÓS LEITURA DE 

TÍTULOS E RESUMOS 

BVS SCIELO PUBMED 

Não aborda a temática 209 13 105 

Artigos repetidos 11 - - 

Artigos pagos para acesso 18 - - 

Artigos indisponíveis por 
completo 

9 - 43 

MOTIVOS DE EXCLUSÃO 
APÓS LEITURA DOS 

ARTIGOS NA ÍNTEGRA 

   

Não aborda a temática 10 9 31 
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Artigos indisponíveis por 
completo 

3 - - 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

  

        No quadro a seguir foram descritos os autores, título, 

ano, tipo do estudo  e base de dados em que foram encontrados 

os artigos: 
 

Quadro 3. Estudos selecionados após leitura na íntegra. 

AUTORES TÍTULO DO 
ARTIGO 

TIPO DE 
ESTUDO 

BASE DE 
DADOS 

SANTOS, 
A.; LAUS, 

M.; 
CAMELO, H. 

O trabalho da 
enfermagem no pós-
operatório de cirurgia 

cardíaca: uma 
revisão integrativa 

Revisão da 
literatura 

BVS 

BARROS, L. 
et al. 

Identificação dos 
diagnósticos de 
enfermagem da 

classe de respostas 
cardiovasculares/pul

monares em 
pacientes 

submetidos à cirurgia 
bariátrica 

Transversal SCIELO 

STEYER, N., 
et al. 

Perfil clínico, 
diagnósticos e 
cuidados de 

enfermagem para 
pacientes em pós-

operatório de cirurgia 
bariátrica 

Transversal BVS 

MELO, V.; 
COSTA, F.; 
SANDES, S. 

Diagnósticos de 

enfermagem no 

período pós-

operatório de cirurgia 

cardíaca 

Revisão 
Integrativa 

BVS 
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DILL, M. et 

al. 

Percepções acerca 

de um instrumento 

para avaliação e alta 

da sala recuperação 

pós-anestésica 

 

Exploratório e 

descritivo 

BVS 

BARRETA, 
J. 

Pós-operatório em 
cirurgia cardíaca: 
refletindo sobre o 

cuidado de 
enfermagem 

Revisão 
integrativa 

BVS 

ARAÚJO, M. 
et al. 

Indicadores clínicos 
nutricionais da 

NANDA Internacional 
em pacientes no 
pós-operatório 

Transversal e 
descritivo 

BVS 

SARAIVA, 
L.; SOUSA, 

C. 

Pacientes críticos na 
unidade de 

recuperação pós-
anestésica: revisão 

integrativa 

Revisão 
integrativa 

BVS 

ASSIS, G. et 
al. 

Proposta de 
diagnósticos, 
resultados e 

intervenções de 
enfermagem para 
pacientes no pós-

operatório de cirurgia 
ortognática. 

Qualitativo 
documental 

Pubmed 

ALMEIDA, 
A. et al. 

 

Estado respiratório 
de pacientes adultos 
no pós-operatório de 
cirurgias torácicas ou 

abdominais 
superiores. 

Descritivo 
transversal 

Pubmed 

MATA, L. et 
al. 

Fatores associados 
ao risco de queda 

em adultos no pós-

Estudo 
transversal 

Pubmed 
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operatório: estudo 
transversal 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

 Posteriormente, foi evidenciado os resultados encontrados na 

literatura acerca das atribuições destinadas a assistência de 

enfermagem no período pós-operatório, conforme o quadro a 

seguir:  

 
Quadro 4. Resultados encontrados após leitura dos estudos na íntegra. 

Autores Resultados 

SANTOS, 

A.; LAUS, 

M.; 

CAMELO, H. 

- Prevenção e controle de infecção, da dor e apoio 

psicológico; 

- Formulação e execução de um plano de cuidados 

necessário e adequado para a recuperação do paciente. 

- Conhecimento teórico-prático para a identificação e 

avaliação da dor. 

- Encorajar a verbalização do paciente, ouvi-lo, reconhecer 

e respeitar seus sentimentos, percepções e emoções. 

BARROS, L. 

et al. 

- O enfermeiro deve estimular a prática dos exercícios 

respiratórios, a tosse e a deambulação precoce, para que o 

padrão respiratório seja normalizado e o indivíduo possa 

realizar as trocas gasosas de forma eficaz. 

- Cuidado individualizado e priorizado a partir da 

identificação de problemas característicos do período pós-

operatório.  

STEYER, N., 

et al. 

- Controle dos sinais vitais, registro da dor como 5° sinal 

vital e uso de mecanismos de proteção no posicionamento 

cirúrgico, orientação e conforto ao paciente. 

MELO, V.; 

COSTA, F.; 

SANDES, S. 

- Identificação do DE com o propósito de auxiliar no 

planejamento dos cuidados de enfermagem, se adequando 

à necessidade de cada paciente, o que resulta em ações 

eficazes para a melhoria ou a resolução do problema. 

- Torna-se necessário que o profissional enfermeiro tenha 

habilidade, capacidade técnica, conhecimento científico. 
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DILL, M. et 

al. 

- Importância dos registros em um instrumento específico, 

de modo a favorecer a continuidade e qualidade da 

assistência de enfermagem. 

- Estabelecer critérios de avaliação para a alta da Unidade 

de Recuperação Pós-Anestésica (URPA) de forma 

documentada. 

- Importância da atuação do enfermeiro junto à equipe para 

a prevenção e percepção de possíveis complicações que 

envolvem o período pós-operatório. 

BARRETA, 

J. 

- Monitoramento cardíaco, administração de fluidos, 

controle de diurese e pressão arterial. 

- Ao cuidado psicossocial: nova rotina pós-operatória, 

redução de ansiedade e medo, compreensão do paciente 

antes da limitações do procedimento; que incluem paciente 

e familiares, onde eles se tornam fundamentais na sucesso 

e eficácia da recuperação 

ARAÚJO, M. 

et al. 

- Identifica-se a necessidade do profissional enfermeiro 

avaliar o risco nutricional rigorosamente, em especial na 

admissão do paciente no pós-operatório. 

- A avaliação deve ser constante, uma vez que a 

deterioração do estado nutricional devido o estresse 

cirúrgico e doenças críticas pode seconstituir um fator 

determinante para o seu prognóstico. 

- Pelo contato mais prolongado estabelecido com o paciente 

durante a internação, a equipe de enfermagem desenvolve 

papel fundamental no cuidado preventivo, a fim de evitar 

complicações pós-cirúrgicas relacionadas às dificuldades 

de nutrição. 

SARAIVA, 

L.; SOUSA, 

C. 

- Ter conhecimento específico e especializado com relação 

ao padrão de cuidado a ser instituído, aos agentes 

anestésicos e seus efeitos, ter noções da farmacodinâmica 

da anestesia e analgesia, além de conhecer fisiologia, 

fisiopatologia, procedimentos cirúrgicos e gestão de 

potenciais complicações. 

ASSIS, G. et 

al. 

- Elencar diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem de acordo com as necessidades de cada 

paciente no pós-operatório. 
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ALMEIDA, 
A. et al. 

 

- Realizar exame físico respiratório de pacientes no pós 

operatório de cirurgia torácica. 

- A abordagem sistemática utilizada para avaliar o estado 

respiratório dos pacientes pode ajudar os enfermeiros a 

detectar precocemente a deficiência respiratória. 

MATA, F. et 
al. 

- Planejamento de ações de enfermagem voltadas à 

prevenção do risco de queda no pós-operatório. 

Fonte: Elaboração do autor, 2019. 

 

A infecção hospitalar no CC é um grande problema de 

saúde pública. Como resultado, foi encontrado como fator de 

fundamental importância a prevenção e controle de infecção. 

Para Passos et al., (2016), essa situação pode ser evitada 

através de medidas de prevenção como: consulta pós-

operatória, normas de prevenção da infecção, uso de EPI, 

capacitação da equipe para controle e identificação da infecção 

e  lavagem das mãos corretamente. 

De acordo com Meier et al., (2017), é elevado o número 

de pacientes que relatam dor no pós-operatório imediato. Esses 

dados comprovam que ela deve ser foco de atenção do 

enfermeiro. Assim como, nesse estudo foi encontrado esse 

resultado, os autores ressaltam que a avaliação da dor é 

competência da equipe de enfermagem que atua em Unidade 

de Recuperação Pós-Anestésica (URPA), com o uso de escala 

validada, como subsídio para monitoramento, escolhas de 

tratamento e controle da dor. 

Outro achado foi a importância do conhecimento teórico-

prático para a identificação e avaliação da dor. Mediante a isso, 

o estudo de Santos et al., (2018), evidenciou que foram 

identificadas dificuldades em quantificar a dor. Os autores 

identificaram que um dos motivos seriam pelo assunto ser 
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pouco debatido em cursos de graduação e durante o trabalho 

da equipe de enfermagem. A partir disso, destacou-se 

a importância do conhecimento para que os profissionais 

possam fazer uma avaliação correta. 

 Além disso, foi encontrado como resultado o apoio 

psicológico ao paciente, visto que o estresse durante a fase 

perioperatória causa alterações signitficativas, gerando 

desequilíbrios físicos, emocionais e psicológicos que dificultam 

a fase pós-operatória. Sendo assim, o enfermeiro deve ter um 

olhar holístico e maior percepção das necessidades emocionais 

e psicológicas, através da escuta qualificada ao paciente, 

reconhecer e respeitar seus sentimentos e emoções, trazendo 

resultados positivos na recuperação (SOUZA et al., 2019). 

 Outro resultado foi a importância do enfermeiro no 

estímulo a prática de exercícios respiratórios e a tosse, que são 

indicação para alguns tipos de cirurgia. O estudo de Santos et 

al., (2015), mostra que os pacientes apresentam medo de 

realizar tais atividades, decorrentes da dor aguda, o que pode 

levá-los a hipoventilação. Os exercícios respiratórios e a tosse 

ajudam na eliminação  das  secreções  fisiológicas e para que 

o padrão respiratório seja normalizado e o indivíduo possa 

realizar as trocas gasosas de forma eficaz. 

 A deambulação precoce foi mais um resultado 

encontrado no estudo. O enfermeiro é eficaz no papel de 

estímulo e orientação quanto a importância do caminhar. De 

acordo com Carvalho et al., (2018), essa prática traz melhora 

na circulação, evita a estase venosa e favorece uma ótima 

função respiratória e deve ser incentivada precocemente. 

 Monitorização dos sinais vitais foi um importante 

resultado encontrado. Na URPA, o enfermeiro e a equipe 

multiprofissional é responsável por esse processo para que os 
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pacientes permanecem nesse local até que seus sinais vitais 

estejam normalizados para receber alta (OLIVEIRA, 2018). 

 O posicionamento cirúrgico foi mais um achado. De 

acordo com Miranda et al., (2016), todos os pacientes cirúrgicos 

são considerados como de alto risco para o desenvolvimento 

de lesão por pressão, dessa forma, o enfermeiro deve prestar 

uma assistência qualificada no intuito de identificar os fatores 

de risco advindos do posicionamento, de forma que contribua 

para uma recuperação sem complicações. 

Outros resultados foram: cuidado individualizado e 

priorizado a partir da identificação de problemas característicos 

do período pós-operatório; identificação do diagnóstico de 

enfermagem com o propósito de auxiliar no planejamento dos 

cuidados e torna-se necessário que o profissional enfermeiro 

tenha habilidade, capacidade técnica e conhecimento científico. 

Tais achados, vão de encontro ao que Jost, Viegas e 

Caregnato (2018) trazem em seu estudo, onde é visto o papel 

do enfermeiro na SAEP, visando promover uma assistência 

eficaz no período perioperatório, através da boa comunicação 

entre as equipes e definição dos principais diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem. 

Através da análise dos achados dessa revisão, 

observou-se a importância de um instrumento específico que 

contenha critérios para alta da SRPA. A  recuperação segura 

do cliente está associada à anestesia e cirurgia ao qual ele foi 

submetido, cuidados prestados pela equipe, e registros em um 

instrumento adequado (DILL et al., 2018).  

A pesquisa realizada por Dill et al., (2018) expõe relatos 

de profissionais que atenuam a melhoria da qualidade, 

segurança e  praticidade relacionado aos critérios utlizados 

para dar alta aos pacientes da SRPA caso houvesse um 
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instrumento específico, porém, não há tal instrumento 

disponível no local. Nesse sentido, ressalta-se a importância da 

criação de um instrumento abordando critérios essenciais de 

acordo com o ato anestésico-cirúrgico do cliente, visando a 

garantia da qualidade da assistência e minimização de erros. 

O enfermeiro também possui grande destaque no 

cuidado psicossocial prestado ao cliente e família durante o 

pós-operatório. Fatores como medo, dor e ansiedade interferem 

no processo de recuparação, e é papel do enfermeiro prestar 

informações ao cliente  e sua família (BARRETA et al., 2017). 

O estudo realizado por Silva et al., (2016) reafirma a 

importância do profissional enfermeiro no cuidado psicossocial 

e espiritual, pois estes influem no auxílio que a família 

necessita, a partir da transmissão de informações acerca do 

estado de saúde do paciente, sua resposta à cirurgia e o 

suporte emocional, reafirmando a importância da humanização 

no cuidado.  

 Além dos resultados já expostos, encontrou-se também 

a avaliação nutricional do cliente. O estado metabólico, hídrico 

e nutricional influencia no aparecimento de complicações no 

pós-operatório, sendo o mais frequente e compondo 58% da 

amostra, atenuando a importância da avaliação do estado 

nutricional do cliente no pós-operatório (ARAÚJO et al., 2016). 

Por fim, cabe ressaltar o risco de quedas através de um 

estudo realizado por Mata et al., (2017), o qual identifica que 

maioria dos indicadores de uma excelente recuperação 

cirúrgica acabam tornando-se fatores de risco, necessitando 

avaliação constante no período pós-operatório, pois o paciente 

pode encontrar-se ainda sobre efeitos anestésicos, com 

integridade da pele prejudicada, uso de drenos e cateteres, 

dificuldades de autocuidado, padrão de sono prejudicado e 
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presença de dor, aumentando, dessa forma, o risco para 

quedas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Desta forma, é possível concluir que este trabalho 

alcançou o objetivo proposto. Dentre as principais funções 

adotadas pelo enfermeiro no pós operatório, identificou-se: 

conhecimento teórico-prático para a identificação e avaliação 

da dor, cuidado psicossocial, avaliação nutricional, 

monitorização dos sinais vitais, importância de um instrumento 

específico que contenha critérios para alta da URPA, além de 

outros achados. 

Nesse contexto, frente à grande demanda de funções 

que vão desde os aspectos gerenciais aos assistenciais sob 

responsabilidade do enfermeiro, frequentemente o mesmo 

depara-se com desafios no ambiente de trabalho, gerando a 

sobrecarga de tarefas afetando sua interação com o cliente e 

falha na interação e comunicação entre as equipes 

multiprofissionais, resultando no desencontro e perda de 

informações. 

A assistência de enfermagem voltada a indivíduos 

submetidos a procedimentos cirúrgicos deve ser integral, 

levando em consideração não apenas o quadro pós cirúrgico 

apresentado pelo cliente, mas também o seu biopsicossocial. 

Esse trabalho torna-se relevante porque traça hipóteses de 

afirmativas de ações da equipe de enfermagem, o que contribui 

para melhor assistência voltada a esse público. 

 Por fim, sugere-se e encoraja-se a realização de outros 

estudos acerca da temática abordada para que seja possível 

auxiliar de maneira efetiva a assistência de enfermagem a partir 
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de achados cientificos, além de estimular a capacitação 

constante dos profissionais em serviços de saúde. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza uma doença 
metabólica, a qual é caracterizada pelo aumento de glicose no 
sangue. Esta patologia é um problema crescente de saúde, pois 
afeta milhares de pessoas no mundo inteiro e assim requer uma 
atenção mais específica de profissionais que compõem o 
sistema de saúde. O DM se apresenta em diferentes tipos, 
dentre esses, o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), sendo 
definido pela intolerância à glicose que a mulher desenvolve no 
período gravítico e, por estar relacionado a diversas 
complicações materno-infantis, necessita de um 
acompanhamento mais rigoroso no período pré e pós-natal. A 
equipe de enfermagem, nutricionista, endocrinologista e médico 
são essenciais para o monitoramento da gestação, 
fornecimento de orientações e prescrição de tratamentos que 
reduzam o risco de complicações, promovendo uma maior 
segurança à mãe e ao bebê. Por meio de uma revisão da 
literatura, fundamentada em artigos encontrados nas 
plataformas SciELO, LILACS, Google Acadêmico e Sociedade 
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Brasileira de Diabetes, o trabalho ressalta a relevância da 
enfermagem no acompanhamento à gestante com DMG, pois 
esta tem o papel de incentivar na incorporação de mudanças no 
estilo de vida, orientar para o autocuidado e expandir a visão da 
paciente a respeito da importância do cumprimento das 
condutas apresentadas pelos demais profissionais de saúde, 
visto que o enfermeiro tem um contato mais direto com a 
paciente.   
Palavras-chave: Metabolismo glicídico na gestação. 

Tratamentos no DMG. Cuidados de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No panorama contemporâneo, o Diabetes Mellitus 

representa um grande problema de saúde, afetando milhares 

de pessoas em todo o mundo (Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2017). Essa patologia participa de um grupo de 

doenças metabólicas, sendo caracterizada por um quadro de 

hiperglicemia, ou seja, um aumento dos níveis de glicose no 

sangue. O Diabetes se apresenta em diferentes tipos, podendo 

aparecer na infância ou mais tardiamente. Dentre esses tipos, 

está presente o Diabetes Mellitus gestacional, em que a grávida 

desenvolve uma intolerância à glicose, desequilibrando os 

índices glicêmicos no plasma (NORONHA; VIANA, 2013). 

Esta complicação, a qual aparece especificamente 

durante a gravidez, pode se manifestar em todas as mulheres, 

no entanto, existem algumas condições que podem contribuir 

para o surgimento desse problema, como obesidade,  aumento 

de peso durante a gestação, síndrome do ovário policisto e 

hipertensão gestacional. Assim, a presença dessa patologia 

torna-se um fator preocupante, já que a mesma está associada 

à complicações neonatais e também no desenvolvimento à 
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longo prazo, além dos riscos que as mulheres podem estar 

sujeitas (SOUSA, 2015). 

Vale salientar que esse quadro é reversível, dessa forma, 

destaca-se a importância do rastreamento para a possível 

detecção da doença em sua fase inicial, de modo a estabelecer 

cuidados que favoreçam o controle da mesma, promovendo a 

segurança da mãe e do bebê. A partir da identificação do 

Diabetes Mellitus Gestacional, a gestante precisará de um 

acompanhamento mais rigoroso, sendo que essa assistência 

deverá ser prestada nos períodos pré e pós natal. Desse modo, 

os cuidados de enfermagem, associados a atuação de uma 

equipe multidisciplinar, desempenham um importante papel na 

assistência voltada à esse público (PEREIRA et al., 2016). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2019), os 

principais métodos usados para o controle da diabetes 

gestacional são a nutrição adequada e a prática de exercícios 

físicos, ambos sob supervisão. Já em casos mais avançados, 

faz-se necessário o uso de insulinoterapia. Assim, as mulheres 

portadoras de DMG precisam de uma orientação quanto ao 

tratamento e os hábitos que as mesmas devem  adotar para 

melhorar a sua qualidade de vida, logo, os cuidados de 

enfermagem enfatizam, principalmente, o processo de 

educação em saúde, visando capacitar e estimular a paciente a 

realizar o autocuidado (SOUSA, 2015).  

O presente estudo teve como finalidade realizar uma 

revisão da literatura, expondo de forma clara e objetiva os 

cuidados de enfermagem e a sua relevância às mulheres 

portadoras de Diabetes Mellitus Gestacional, considerando os 

fatores nutricionais como fundamentais para o controle dessa  

doença.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura com abordagem qualitativa, tendo em vista a 

compreensão das possíveis formas de cuidado prestadas por 

enfermeiros à pacientes portadoras de Diabetes Mellitus 

Gestacional.  

Para elaboração desta pesquisa, executou-se buscas de 

artigos em bases de dados como a Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Google Acadêmico e Sociedade 

Brasileira de Diabetes, com a finalidade de selecionar artigos 

científicos para compor a amostra de estudo, considerando 

como critério de inclusão artigos publicados nos últimos cinco 

anos (2015 à 2019). Para a busca, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chaves: Diabetes Mellitus Gestacional; Cuidados de 

enfermagem; Intervenções nutricionais no DMG.  

Foram excluídos os artigos fora do parâmetro de inclusão 

e os que não possuíam relação com a temática central. Por fim, 

totalizou-se 07 artigos para compor o estudo, sendo-os 

apresentados em uma tabela contendo os seguintes itens: 

Procedência; Título do artigo; Autores; Período/Ano e 

Considerações. 

Realizou-se a análise de forma esquematizada e 

sequenciada em etapas relacionadas entre si, sendo a 

identificação da questão norteadora, seleção e consulta dos 

descritores, pesquisa nas bases de dados utilizando os 

descritores isolados, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão dos artigos. Esta organização 

possibilitou uma seleção mais afunilada dos materiais que 

consistem o trabalho, por meio de uma leitura minuciosa para a 
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coleta e separação de dados, afim de agrupar os 

conhecimentos e elaborar um estudo com dados relevantes 

para a área da saúde. A seleção do material está descrito na 

figura 1.  

 

Figura 1 – Fluxograma de elegibilidade das pesquisas 

utilizadas para a revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estratégias de busca: 

LILACS: 20 

SciELO: 15 

Google Acadêmico: 25 

Sociedade Brasileira de 

Diabetes: 2 

Total: 62 

Estudo com potencial 

de inclusão 

(n=15) 

Estudos incluídos na 

revisão 

(n=7) 

Estudos excluídos após 

leitura na integra: 8 

Estudos excluídos: 

Por título: 25 

Duplicados: 4 

Artigo de revisão: 18 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para fundamentar a discussão desta revisão, obteve-se 

como resultado uma amostra final de 07 artigos, selecionados 

de acordo com os critérios previamente estabelecidos para 

inclusão e exclusão da abordagem desta temática. Assim, a 

tabela 1 representa as especificações dos materiais utilizados 

no estudo. 

Diante análise do material utilizado, é evidente que em 

decorrência da gestação o organismo materno sofre diversas 

alterações, de modo a promover o desenvolvimento do feto.  

Entre essas mudanças, destaca – se a liberação de hormônios 

que aumentam a resistência à insulina, como o hormônio 

lactogênio placentário, elevando a disponibilidade de glicose no 

sangue. De maneira oposta, há um aumento da produção de 

insulina pelo pâncreas, de modo a equilibrar os índices 

glicêmicos (SOUSA, 2015). 
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Tabela 1. Artigos levantados nas bibliotecas virtuais e livro físico abordando 

questões relacionadas a Diabetes Gestacional. 

Procedência 
Título do 

artigo 
Autores 

Período/

Ano 
Considerações 

Google 

Acadêmico 

A 

importância 

de 

tratamentos 

não 

farmacológic

os e 

cuidados de 

enfermagem 

a mulheres 

com 

diabetes 

gestacional. 

SOUSA, 

B. B. P. 

2015. Abordar a 

temática da 

diabetes 

gestacional, 

enfatizando o 

tratamento não 

farmacológico e 

a importância do 

mesmo para o 

controle da 

doença. Além 

disso, evidencia 

a participação 

da enfermagem 

nesse processo 

terapêutico. 
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LILACS Manejo 

integral de la 

diabetes 

durante el 

embarazo. 

FROME

TA, R. 

R.; 

PICKERI

NG, L. 

P.; 

GRENM

S, L. D.; 

ARMAS, 

K. S. E. 

Revista 

de 

Informa

ción 

Científi

ca, 

2018. 

Expor os 

cuidados 

específicos que 

a mulher com 

DMG deve 

receber, 

apresentando 

aspectos 

nutricionais, 

educação em 

diabetes, 

autocontrole, 

uso de 

medicamento e 

prática de 

exercícios. 

Google 

Acadêmico 

Cuidados de 

enfermagem 

à gestantes 

com 

Diabetes 

Gestacional. 

CORREI

A, E.; 

MEDINA, 

M. L. 

2013. Apresentar os 

aspectos da 

diabetes 

gestacional  não 

só 

fisiologicamente

, como também 

no campo 

emocional, 

destacando os 

cuidados de 

enfermagem e 

sua contribuição 

à esse público. 
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Google 

Acadêmico 

Cuidados de 

enfermagem 

na consulta 

pré-natal a 

gestante 

diagnósticad

a com 

Diabetes 

Gestacional. 

PEREIR

A. F. C.; 

SILVA, 

H. D.; 

ALVES, 

I. M. F.; 

NELSON

, I. C. S.; 

MEDEIR

OS, S. 

M.; 

PAULIN

O, T. S.  

Revista 

Human

o 

Ser/201

6.  

Explanar a 

atuação do 

enfermeiro na 

consulta pré-

natal, 

considerando a 

relevância 

desse 

profissional na 

prevenção, 

diagnóstico 

precoce e 

tratamento da 

diabetes 

gestacional.  

Sociedade 

Brasileira 

de 

Diabetes 

Diabetes 

mellitus 

gestacional: 

diagnóstico, 

tratamento e 

acompanha

mento pós-

gestação. 

MILECH, 

A., et al. 

Diretriz

es da 

Socied

ade 

Brasilei

ra de 

Diabete

s, 

2014-

2015. 

Apresentar 

questões acerca 

do diabetes 

gestacional, 

fornecendo 

informações 

claras e sucintas 

a respeito do 

diagnóstico, 

tratamento e 

cuidados no 

período pós-

natal. 

SciELO Intervencion

es 

nutricionales 

para el 

tratamiento 

de la 

NINÕ, G. 

P.; 

GONZÁL

EZ, C. N. 

O.; 

Revista 

Ciencia

s de la 

Salud/2

019. 

Considerando a 

importância do 

tratamento 

nutricional no 

DMG, o estudo 

objetiva avaliar, 
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diabetes 

mellitus 

gestacional. 

TORRES

, M. G. Z. 

através de uma 

revisão, a 

eficácia de 

diferentes 

intervenções 

nutricionais 

voltadas à 

gestante que 

apresenta essa 

complicação. 

Sociedade 

Brasileira 

de 

Diabetes 

Avaliação e 

tratamento 

do diabetes 

mellitus 

gestacional. 

GOLBER

T, A., et 

al. 

Diretriz

es da 

Socied

ade 

Brasilei

ra de 

Diabete

s, 

2017-

2018. 

Abordar os 

aspectos do 

DMG, através 

de informações 

fundamentadas 

na discussão de 

especialistas, de 

modo a 

promover o 

aperfeiçoament

o profissional. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a Associação Americana de Diabetes 

(2019), a fisiopatologia do diabetes gestacional não está 

definida, no entanto, sabe-se alguns fatores que estão 

associados com o surgimento da mesma, podendo ser 

elencados a redução na secreção pancreática de insulina, 

alteração nos receptores da mesma e o desequilíbrio dos 

hormônios contrainsulínicos. Dessa forma, quando há um 

defeito nessa produção ou secreção de insulina, a gestante não 

consegue limitar os efeitos hiperglicemiantes destes hormônios, 
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podendo ocasionar o desenvolvimento do Diabetes Mellitus 

Gestacional. 

Nesse viés, considerando os riscos que essa alteração 

metabólica pode oferecer tanto à mãe quanto ao feto, é 

imprescindível que a identificação da doença ocorra 

precocemente. Assim, destaca-se a relevância do 

rastreamento, o qual é realizado através de exames de glicemia 

e teste oral de tolerância à glicose, ambos realizados em 

diferentes períodos da gravidez. E, de acordo com os valores 

obtidos nos mesmos, efetiva-se o diagnóstico da doença 

(NORONHA; VIANA, 2013). 

Desse modo, caso a gestante apresente fatores de risco 

e/ou o exame de glicemia em jejum, o qual deve ser realizado 

no início da gravidez, apresente valor igual ou acima a 85 

mg/dL, o rastreamento é dito como positivo. Assim, o 

diagnóstico da grávida com rastreamento positivo deve ser 

confirmado com o teste oral de tolerância à glicose, sendo a 

glicose plasmática determinada em jejum, após 1h e após 2h, 

considerando que cada uma dessas etapas possuem valores 

de referência específicos. Logo, o diagnóstico será positivo se 

forem encontrados dois valores alterados, e em caso de apenas 

um valor alterado, é necessário a repetição do teste (SOUSA, 

2015). 

 Em contrapartida, se o exame de glicemia em jejum 

referir valores menores que 85 mg/dL, associado a ausência de 

fatores de risco, o rastreamento é considerado negativo, 

devendo ser repetido o exame entre a 24ª e 28ª semana da 

gestação. Vale salientar que dois valores de glicemia em jejum 

acima de 126 mg/dL efetivam o diagnóstico de diabetes 

gestacional (SOUSA, 2015). 
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O DMG, caso tratado inadequadamente, pode implicar 

em alto risco para a mãe e o feto, desencadeando uma série de 

complicações (NORONHA; VIANA, 2013). De acordo com a 

Associação Americana de Diabetes (2019), quando o bebê é 

exposto a altas concentrações de glicose no ambiente 

intrauterino, o mesmo pode crescer de forma excessiva, 

caracterizando a macrossomia fetal. Além disso, a glicemia 

aumentada intensifica a produção de insulina pelo pâncreas do 

bebê, resultando em baixos níveis de glicose após o 

nascimento, podendo desencadear um quadro de hipoglicemia. 

Há ainda o risco de problemas repiratórios e o risco de 

obesidade na infância, além da possibilidade de desenvolver 

diabetes tipo 2 na vida adulta. 

Quanto as complicações maternas, destaca-se o grande 

risco de desenvolver diabetes tipo 2 após o parto, além do risco 

aumentado de pré-eclâmpsia e desenvolvimento de infecções 

urinárias, junto a possibilidade de parto prematuro (CORREIA; 

MEDINA, 2013). Assim, diante de tantos fatores prejudiciais, 

evidencia-se a importância do diagnóstico precoce, de modo a 

implementar cuidados que favoreçam a segurança da gravidez.  

Diante diagnóstico da doença, a orientação nutricional é, 

geralmente, a primeira intervenção traçada, de modo que a 

prática de uma alimentação saudável busca favorecer o 

controle glicêmico, suprir as necessidades nutricionais da mãe 

e do feto e prevenir complicações. Assim, tendo em vista que 

cada organismo apresenta necessidades distintas, destaca-se 

a importância do acompanhamento nutricional ser realizado 

individualmente, com o auxílio de um nutricionista (NORONHA; 

VIANA, 2013).  

Considerando que não há uma recomendação ideal para 

as gestantes portadoras de DMG, vale salientar as 
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recomendações gerais para evitar quadros de hiperglicemia ou 

hipoglicemia. Dessa forma, é indicado realizar seis refeições ao 

dia, além da ingesta constante de água e optar por carboidratos 

de baixo índice glicêmico. Soma-se a isso, a necessidade de 

controlar o consumo de frutas e sucos rotineiramente, e quanto 

a produtos industrializados, evitar os que possuam sacarose, 

mel ou xarope de milho em sua composição (NORONHA; 

VIANA, 2013).  

 Nesse sentido, a adesão ao plano alimentar promove o 

ganho de peso adequado e o equilíbrio dos níveis glicêmicos, 

sendo fundamental na promoção de saúde à mãe e ao feto. 

Vale ressaltar que, apesar de muitas mulheres com DMG 

possuírem seus índices de glicemia normalizados após o parto, 

é recomendado que as mesmas continuem a seguir hábitos 

saudáveis, prevenindo o desenvolvimento do diabetes tipo 2 

(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017/2018). 

 Outra estratégia adotada para o tratamento do diabetes 

gestacional é a prática regular de exercícios físicos, a qual 

reduz o ganho de peso e a resistência à insulina, diminui a 

adiposidade fetal e pode ainda evitar o uso de terapia 

medicamentosa, além de promover sensação de bem-estar e 

contribuir para o trabalho de parto. Assim, essa atividade, 

associada à dieta adequada, muitas vezes é suficiente e eficaz 

no controle desta patologia (SOUSA, 2015). 

 Contudo, os exercícios devem ser realizados sob 

supervisão da equipe de saúde, sendo que os mesmos não 

podem ser executados em casos de contraindicação. Entre as 

situações em que não é indicada a prática de atividade física, 

pode-se elencar trabalho de parto prematuro, sangramento 

uterino persistente, doença hipertensiva na gestação, 
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hipoglicemias graves assintomáticas e crescimento fetal restrito 

(SOUSA, 2015). 

 É evidente que os métodos anteriormente citados são 

eficazes em muitos casos do DMG, entretanto, quando os 

mesmos não conseguem controlar os índices glicêmicos, faz-

se necessário a implementação do tratamento farmacológico. 

Dessa maneira, a insulinoterapia é bastante utilizada nessas 

situações, sendo que a indicação da mesma não deve 

considerar apenas os valores de glicemia, pois envolve também 

o ganho de peso durante a gravidez, a idade gestacional, a 

avaliação nutricional inicial e a presença de doenças 

associadas (FROMETA et al., 2018). 

 Para a Associação Americana de Diabetes (2019), o 

processo terapêutico da gestante portadora de DMG requer a 

atuação de uma equipe muldisciplinar, de modo a prestar uma 

assistência holística à paciente. Assim, é fundamental o 

trabalho em conjunto dos profissionais da saúde, incluindo 

médico, endocrinologista, enfermeiro e nutricionista, de modo a 

realizar cuidados que promovam uma gravidez segura.  

 Nesse viés, a enfermagem desempenha um importante 

papel no acompanhamento à mulher com DMG, desde a 

identificação da doença até o período pós-natal (PEREIRA, 

2016). Assim, estando presente durante todo o percurso da 

doença, o enfermeiro presta cuidados à paciente não só no 

campo fisiológico, como também psicológico e emocional, além 

da atenção voltada à família da gestante (CORREIA; MEDINA, 

2013). 

É indubitável a importância da consulta pré-natal durante 

o tratamento da gestante com DMG, sendo esse o momento em 

que a mulher deve ser informada e orientada acerca das suas 

condições de saúde. A paciente que apresenta a doença 
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precisa ser avaliada a cada semana, necessitando de uma 

maior frequência de consultas pré-natais se comparada a uma 

mulher que não apresenta essa condição (CORREIA; MEDINA, 

2013). 

Dessa forma, visando a capacitação da paciente para 

realização do autocuidado, as intervenções de enfermagem 

devem priorizar o processo de educação em saúde. Assim, a 

transmissão dessas informações objetiva auxiliar a gestante a 

conhecer o seu quadro, possibilitando à mesma o alcance do 

controle glicêmico, prevenindo possíveis complicações 

(SOUSA, 2015). 

 No tocante à dieta, a qual deve ser prescrita pelo 

nutricionista, o enfermeiro deve incentivar o cumprimento da 

mesma, além de monitorar se a paciente está seguindo-a 

adequadamente. Vale salientar que, como o profissional da 

enfermagem tem uma relação mais estreitada com a paciente, 

o mesmo deve conhecer sua realidade socioeconômica, de 

modo a identificar se a grávida possui recursos suficientes para 

o seguimento do plano alimentar ou se apresenta necessidade 

de internação (CORREIA; MEDINA, 2013).  

 Além disso, tendo em vista que a gestante pode estar 

sujeita à quadros de desequilíbrio glicêmico, é imprescindível 

que a mesma seja informada a respeito de como reconhecer os 

sinais de hipoglicemia e hiperglicemia, bem como as formas de 

corrigí-los e evitá-los. O enfermeiro deve acompanhar, ainda, a 

evolução da gestante quanto ao ganho de peso, devendo 

notificar ao nutricionista em casos de ganho excessivo ou 

outras alterações. (CORREIA; MEDINA, 2013). 

 Cabe também a enfermagem esclarecer sobre a 

importância da prática de exercícios físicos, evidenciando a 

colaboração dessa atividade para o controle da patologia. 
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Dessa maneira, é essencial que o profissional esclareça e 

oriente sobre as medidas a serem adotadas no tratamento, 

tendo como finalidade passar mais segurança à gestante, 

deixando-a mais tranquila e adepta ao processo terapêutico 

(SOUSA, 2015). 

 É indubitável a importância do papel desempanhado pelo 

enfermeiro na assistência à esse público, desse modo, o 

mesmo deve estar capacitado para realizar esse 

acompanhamento. Logo, destaca-se a necessidade do 

profissional possuir domínio sobre os aspectos da patologia, já 

que ele atuará como transmissor de conhecimento, devendo 

repassar as informações de forma clara (SOUSA, 2015). 

 Ressalta-se, ainda, que a assistência não deve se limitar 

ao período gestacional, sendo essencial que o profissional 

continue a prestar cuidados à mãe e ao feto, junto a uma equipe 

multidisciplinar, no período pós-natal (PEREIRA, 2016).  

 Deste modo, evidencia-se que a visão integral da 

enfermagem sobre o paciente, considerando fatores não só 

biológicos, como também culturais, sociais e psicológicos, 

permite a prestação de um cuidado mais eficaz, contribuindo 

para o sucesso do tratamento (PEREIRA, 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante discussões apresentadas, evidencia-se que existem 

diversas condutas para promover um tratamento eficiente às 

mulheres portadoras de Diabetes Mellitus Gestacional, sendo 

que as medidas são adotadas de acordo com o estado da 

paciente. Entre essas medidas, é indispensável a participação 

de uma equipe multidisciplinar que, com o envolvimento da 

paciente, põe em prática as intervenções propostas e então 
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promove melhorias na qualidade de vida da mãe, evitando 

complicações durante a gestação. 

Nesse sentido, a equipe de enfermagem possui grande 

importância no acompanhamento da gestante durante o 

período pré-natal e puerperal, visto que a mesma é responsável 

por realizar cuidados durante todo o processo terapêutico. 

Assim, entre os procedimentos executados, podem ser 

elencados a checagem do nível glicêmico, análise do 

desenvolvimento fetal, realização de consultas pré-natais, 

esclarecimento sobre a importância de seguir o tratamento e 

orientações a respeito dos hábitos a serem adotados, 

promovendo a educação em saúde. 

Portanto, pode-se observar que o tratamento do diabetes 

gestacional, quando feito de maneira adequada, promove 

segurança à gravidez, e a enfermagem contribui de forma 

significativa para o sucesso desse processo terapêutico.  
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RESUMO O objetivo do trabalho foi discutir a atuação do 
enfermeiro diante das dificuldades enfrentadas na unidade 
de terapia intensiva neonatal(UTIN).Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura. A busca dos artigos ocorreu nas 
seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Basae de 
Dados de Enfermagem (BDENF). Para selecionar os artigos, 
aplicaram-se como critérios de inclusão: textos completos e 
de livre acesso, disponíveis em língua portuguesa, 
publicados entre 2011 a 2018 e que compartilhassem da 
temática e objetivo do estudo. E como critérios de 
exclusão:artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao 
editor. A amostra foi composta por 09 estudos. Para 
organizar e definir as ações da enfermagem na UTIN está 
preciso a sistematização assistencial, ou seja, os enfermeiros  
devem aplicar o processo de enfermagem para coordenar a 
assistência ao RN e atender as necessidades indivuduais dos 
mesmos. Sabe-se que o ambiente de UTIN conserva uma 
rotina permeada de procedimentos complexos e de grande 
instabilidade o que poden  gerar altos níveis de estresse aos 
profissionais podendo desta forma interferir na qualidade da 
assisteência. Torna-se desta forma imprescindivel a adoção 
de processos de trabalhos organizados, com adequado 
dimensionamento e eduação permanente, tendo em vistas 
que deve ser prestada uma assistência segura e 
humanizada. 
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Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva neonatal. 
Assistência de enfermagem. Prematuro. 
 

   INTRODUÇÃO 

  

Os primeiros dias de vida de um recém-nascido (RN) 

são apontados por uma fase intensa, marcada pela 

vulnerabilidade patológica, na qual pode desencadear um 

elevado risco de mortalidade. Neste contexto, as Unidades 

de Terapia Intensivas Neonatais (UTIN) representam um 

ambiente de alta complexidade de suporte de vida, 

equipadas de forma a fornecer cuidados de graus de 

gravidades diferentes de fomra a garantir uma melhor 

recuperação dos recém-nascidos (SANTIAGO et al., 2017; 

MARQUES et al., 2017). 

Sobretudo as UTIN, em geral, possuem uma rotina 

permeada de incertezas, instabilidade, imediatismo e 

variabilidade, podendo ser geradoras de estresse aos 

profissionais. Simultaneamente exigem a atuação de 

profissionais comprometidos e capacitados, conciliando a 

competência, agilidade e destreza técnica com sensibilidade 

a perceber as necessidades individuais de cada neonato. A 

equipe na UTIN, em especial os enfermeiros, lidam com 

situações emocionais e árduas (KLOCK, et al., 2012). 

A fragilidade e sofrimento de um recém-nascido 

prematuro extremo, a morte, sentimentos de ansiedade e 

insegurança por parte dos familiares são constantes em seu 

cotidiano profissional. Estes fatores são acompanhados, 

muitas vezes, por intercorrências que requerem, 

coincidentemente, habilidade técnica, conhecimentos 

específicos e atualizados, agilidade, sensibilidade e que 
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pode desta forma, gerar nessa classe estresse mental, além 

de físico (KLOCK et al., 2012). 

Segundo dados epidemiológicos divulgados pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com base no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), 

Brasil tem um déficit de 3,305 leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal para atender a toda a necessidade de sua 

realidade, uma variável que têm repercussão negativa na 

atenção aos recém-nascidos e suas mães no Brasil (SBP 

2018). 

Nascem no Brasil 44,366 prematuros vivos em idade 

de 22 a 36 semanas, e registradas 6,721 mortes de RN por 

falta de atenção adequada em nível nacional. Além disso, a 

pesquisa revela que no estado do Rio Grande do Norte tem 

ativos 96 leitos de UTIN, e 38 UTIs pediátricas, entre unidade 

publicas e privadas. Sendo necessária para adequar a 

demanda de nascidos vivos é preciso 68 leitos a mais de 

UTIN. Consta também o registro de 481 óbitos de prematuros 

(mortes que poderiam ser evitáveis) (SESAP, 2017). 

A prematuridade é a causa prevalente para solicitação 

de leito de UTIN, que consequentemente está relacionada 

como a principal causa de morte entre RN. Tendo em vista 

condições clínicas como, malformações, asfixia perinatal, 

infecções congênitas entre outras. Assim sendo, necessitam 

de leitos na UTIN, além da atuação do enfermeiro, para 

assegurar seu tratamento e recuperação até sua alta 

(BELTRAO et al., 2018; COSTA et al., 2017). 

O profissional enfermeiro por enfrentar situações 

difíceis, com a fragilidade de um RN e seus familiares, 

enfrentando intercorrências que requer simultaneamente, 

habilidade técnica, conhecimentos específicos, diante à falta 

de leitos, passando ser o fator maior de inquietação da 
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equipe causando estresse tanto físico como mental 

(RIBEIRO et al., 2016. KLOSSOSWISK et al., 2016). 

Diante disso, um episódio vivenciado por um dos 

autroes ocorrido em um hospital, onde houve o fechamento 

de oito leitos de UTIN, pelo déficit de profissionais, motivou a 

realização do estudo. Portanto, a pergunta norteadora foi: 

Qual a atuação do enfermeiro na UTIN diante das 

dificuldades encontradas? A partir disso, objetiva-se discutir  

a atuação do enfermeiro diante das dificuldades 

eenfrentadas na unidade de terapia intensiva 

neonatal(UTIN). 

 

   MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão 

integrativa que inclui a análise de pesquisas relevantes 

que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria 

da prática clínica, possibilitando a síntese do estado de 

conhecimento de um determinado assunto, além de 

apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas com a realização de novos estudos 

(MENDES 2008). 

A busca dos artigos ocorreu na Biblioteca Virtual de 

Saúde, na qual estão indexadas as seguintes bases de 

dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (Medline) e BDENF. Além 

disso, foram utilizadas informações obtidas nos sites do 

Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de 

Pediatria. 

Utilizaram-se os seguintes descritores: Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal. Assistência de 
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Enfermagem. Prematuro. A amostra se constituiu em 20 

artigos, sendo 09 selecionados para o estudo. 

Para selecionar os artigos, aplicaram-se como 

critérios de inclusão: textos completos e de livre acesso, 

disponíveis em língua portuguesa, publicados entre 2011 

a 2018 e que compartilhassem da temática e objetivo do 

estudo. E como critérios de             exclusão; artigos 

duplicados, em forma de resumos e carta ao editor. 

Para análise crítica dos artigos cumpriu-se leitura 

completa com as respectivas sínteses. Todos os dados 

utilizados neste estudo foram devidamente referenciados, 

respeitando e identificando seus autores e demais fontes de 

pesquisa, observando rigor ético quanto à propriedade 

intelectual dos textos científicos que foram pesquisados, no 

que diz respeito ao uso do conteúdo e de citação das partes 

das obras consultadas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados foram 20 estudos    

potencialmente  relevantes, dos quais 09 atenderamam os 

critérios de elegibilidade e compondo o presente estudo. Segue 

abaixo o quadro síntse apresentando um panorama geral das 

publicações com dados referentes ao:  título, autoria, ano de 

publicação, objetivos, resultados e conclusões. 

 

Figura 1: Síntese das principais informações dos artigos, 

quanto ao título,  autoria do artigo e ano de publicação, 

objetivo, principais resultados e conclusões. Natal, 2019. 
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COSTA, D 
L; et al., 
2018 

Determinar
 
 
a 
associação 
entre os 
fatores 
preditores 
para a 
admissão 
do recém- 
nascido em 
Unidade de 
Terapia
 
Intensiva 

Dados de 
pesquisa em 
quantidades. 

 

A
 internaçã
o do recém-
nascido
 na 
Unidade de 
Terapia 
Intensiva 
Neonatal está 
consequente
mente 
relacionada 
 às 
característica
s 
maternas e
 às 
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Tera
pia 
Inte
nsiv
a 
Neo
natal
. 

Neonata 
e as 
caracter
ísticas 
materna
s. 

patologias 
desenvolvidas
 no 
período 
gravídico. 

 

Assistên
cia 
Integral
 
ao 
Recém- 
Nascido 
Prematu
ro: 
Implicaç
ões das 
práticas 
e das
 
políticas 
públicas 
 

KLOSSOS 
WISK, D 
G. et. al. 
2016 

Compre
ender a 
forma 
como
 
ocorre
 
 
a 
assistên
cia ao 
recém- 
nascido  
prematu
ro,
 
 
a partir 
da 
percepç
ão dos 
profissio
nais  
envolvid
os
 
 
na 
assistên
cia. 

Foram 
elencados dois 
núcleos 
temáticos para 
a discussão: A 
fragmentação 
do cuidado ao 
prematuro e as 
famílias; 
Contradições 
entre as 
práticas 
profissionais e a 
política pública 
instituída. 
 

 

Os desajustes 
são claros em 
todos os 
serviços de 
saúde, e 
então, não há 
o 
cumprimento 
da política. 

 

Cuid
ado
 
ao 
pre
mat
uro 
extr
emo
: 

MARQ
UE S, L. 
M. et al. 
2017. 

Analisar 
as 
publicaç
ões 
sobre os 
riscos 
do 
manusei
o 
excessi

Os artigos 
estudados 
abordavam 
sobre a 
humanização e 
o vínculo mãe-
bebê, na busca 
por um cuidado 
individualizado 
que minimize as 

A
 au
sência 
 de 
pesquisa 
nesta área 
específica 
configura-
se como 
uma 
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míni
mo 
man
usei
o
 
 
e 
hum
aniz
ação 

vo em 
prematu
ros 
extremo
s, e 
sugerir 
formas 
de 
cuidado
s ao 
prematu
ro 
extremo 
que 
priorize 
o 
mínimo 
manusei
o em 
detrime
nto de 
uma 
rotina 
estabele
cida 
sem 
uma
 
avaliaçã
o 
individu
alizada 

consequências 
advindas do 
tempo de 
internação 
relacionado 
com a 
prematuridade, 
mas não 
versam 
especificament
e 
sobre o mínimo 
manuseio na 
assistência. 

 

 lac
una 
 na 
assistência
 
 
 qu
e poderia
 
 
 
 re
duzir 
inúmeros
 
 ag
ravos ao 
 
 pr
ematuro 
extremo. 

Pre
mat
uro 
em 
Unid
ade
 
de 
Tera
pia 
Inte
nsiv
a 
Neo
natal
: 

RIBEIRO, 
J. F et. 
al. 
2016. 

Analisar 
a 
assistên
cia 
oferecid
a
 
 
pelo 
enferme
iro ao 
neonato 
em uma 
Unidade 
de 
Terapia

Evidenciou         
que        o 
enfermeiro
 
 
como integrante 
da equipe de 
saúde que atua 
na UTIN, 
necessita de 
conhecimento 
técnico e 
cientifico sobre 
suas
 
atribuições 

A 
necessidad
e de novas 
estratégias 
na 
implementa
ção das 
políticas de 
educação e 
saúde, visto 
a 
necessidad
e de
 ed
ucação 
permanent
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Assi
stên
cia 
do 
Enfe
rmei
ro 

 
Intensiv
a 
Neonata
l 

específicas e 
privadas, bem 
como ser 
capacitado para 
oferecer     
assistência    de 

qualidade ao 
neonato e 
família. 

e em 
serviço. 

Morbi
mortali 
dade 
Neonat
al em
 
Unidad
e 

de
 
Tera
pia 
Inte
nsiv
a, 

SANTIA
G O, A. 
D et. al., 
2017 

Descrev
er a 
morbida
de e 
mortalid
ade de 
RN 
internad
os na 
UTIN. 

Os
 
resultados 

identificaram 
que a maioria 
dos neonatos 
era do sexo 
masculino, 
com 
nascimento 
pré-termo e 
de parto 
vaginal. As 
afecções 
respiratórias 
foram as 
principais 
morbidades 
encontradas 
na unidade e 
o óbito foi o 
desfecho 
clínico de 
23,1% dos 
casos. 

Sugere-
se
 
dar 
seguimento
 
 
às 
investigações 
para embasar 
cientificament
e ações de 
promoção de 
saúde para as 
gestantes e 
ações de 
conscientizaç
ão aos 
profissionais 
de 
saúde
 
no 

município. 

 

Segundo o DATA SUS, no ano de 2016 houve 

45.366 nascidos vivos e prematuros no estado do Rio 

Grande do Norte (RN). As pesquisas constam também 

que o estado do RN disponibiliza 81 leitos de UTI NEO, 

entre públicos e privado, quantidade insuficiente para a 

necessidade da demanda existente. Dados que 

representam uma das inquietações dos profissionais de 

enfermagem que se depara com situações entre mães 
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apreensivas e RN lutando pela sobrevivência (DATASUS, 

2016). 

Os estudos evidenciam que a prática diária, na 

UTIN, exige uma equipe de enfermagem especializada e 

qualificada, que conduza os cuidados prestados ao RN 

com o conhecimento técnico e científico. Nos últimos 

anos, as iniciativas de humanização e qualificação da 

assistência de enfermagem a recém-nascidos têm 

conduzido para o debate a importância de se articular a 

qualidade técnica da atenção dispensada e as tecnologias 

de acolhimento e suporte aos pacientes. Essas iniciativas 

têm se apresentado em diversos campos de atenção, mas 

foram inicialmente implantadas no cuidado ao parto e ao 

recém-nascido (SANTIAGO, 2017). 

Na observação de campo na UTIN, percebe-se que 

o método de trabalho de enfermagem tem a realização de 

cuidados, em que as intervenções são realizadas, com 

toda uma equipe de profissionais. O enfermeiro, na 

maioria das vezes, assume de forma integral em suas 

ocupações com o paciente mais grave. A peculiaridade de 

cuidados prestados pela enfermagem na unidade é 

integral e inclui o cumprimento da prescrição médica e de 

enfermagem. Esse tipo de assistência de certa maneira 

rompe com a divisão por tarefas, pois possibilita uma 

visão mais global das necessidades de cada paciente, 

além de tornar o trabalho mais criativo (SANTIAGO, 

2017). 

Para organizar e definir as ações da enfermagem 

na UTIN está deliberado uma sistematização assistencial 

compartilhada pela categoria, ou seja, os enfermeiros 
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aplicam o processo de enfermagem para coordenar a 

assistência ao RN. O trabalho de enfermagem é 

constituído de cinco fases que podem variar de acordo 

com o referencial teórico adotado, são elas: o 

levantamento de dados, a identificação de problemas, o 

planejamento, a efetivação e a avaliação (KLOCK, 2012). 

O trabalho de enfermagem é decorrente das 

necessidades do ser humano. Além das prioridades 

relacionadas à reprodução e à sobrevivência do corpo 

biológico, esse ser humano, por se constituir em um ser 

social, precisa atender a uma série de necessidades para 

viver. Cuidado integral é uma forma de assistência que 

está relacionado a um tipo de atendimento que envolve 

um processo assistencial resultante do conhecimento e 

da prática das várias categorias profissionais atuantes na 

produção de cuidados em saúde. Assistência integral é 

toda aquela assistência voltada para o paciente como um 

todo (BELTRAO, et al; 2018, COSTA, et al; 2017). 

A enfermagem assume um leque de atribuições, 

capacidades e responsabilidades que são essenciais 

para avaliar, entender e apoiar com segurança o recém-

nascido durante esse tempo crítico em que ficam 

internados. Contudo, esse cuidado passa a ser realizado 

de forma instintiva, principalmente se esse profissional se 

encontra submetido a estresse e/ou sobrecarga de 

trabalho. Fica evidente que, por ser um setor intensivo, 

requerente de atenção constante, por tratar de RN graves, 

e tudo isso é o que vai garantir uma boa assistência do 

enfermeiro no cuidado ao recém-nascido (BELTRAO, 

2018). 
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Entre tantas outras dificuldades existentes, as 

indecisões estão envolvidas no que é melhor para o RN; 

entretanto, isso percore nas decisões da equipe, entre 

medidas e prioridade, que deve possuir papel central no 

processo de tomada das escolhas, no mais favoravel a 

recuperação dos que ali requer assistencia continuas. 

Causador de planejamento, material e equipe apta a 

atuar, com competencia e seriedade. Iniciativa de os 

estão envolvidos na incubencia da recupeção enfatizando 

a atuação da equipe multiprofissional. Um processo lento 

que depende da iniciativa de todos da enfermagem 

(BELTRAO, 2018, ). 

A atuação na UTI é caracterizado por diversos 

aspectos, sendo marcado principalmente por: 

coexistência diária do enfermeiro e os sujeitos doentes 

em condições de risco, foco no conhecimento técnico-

científico e na tecnologia disponibilizada, com o objetivo 

de manter o prematuro vivo, a constante ameaça da 

morte, tanto dos sujeitos hospitalizados, dos familiares e 

dos próprios trabalhadores de saúde, rotinas muito rígidas 

e rapidez de ação no atendimento (ALENCAR et al; 2016). 

A angustia e frustração estão diretamente 

atrelados às práticas diarias de ser enfermeira de uma 

UTI Neonatal. O tempo de experiência e o estar diante de 

muitas perdas refletem-se na forma que o envolvimento 

acontece - tanto com os RN prematuros quanto com as 

famílias A disponibilidade e a sensibilidade particular da 

equipe passam por modificações ajustadas conforme o 

desgaste provocado pela atuação na UTI, o que reflete-

se na forma que as relações de cada cuidade é realizado 

(ALENCAR et al; 2016;). 
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Segundo pesquisa desta temática para promover 

assistência em um ambiente de incumbência crítica, 

requerem dos profissionais, competência técnica e 

compromisso para com o paciente e embora reconheça 

as necessidades básicas do neonato, para a partir delas 

planejar sua assistência com qualidade. Sendo capaz de 

verificar que o cuidado ao neonato em uma UTIN exige 

muita seriedade, compete sempre que necessário à 

intervenção da equipe de enfermagem de forma rápida e 

eficaz para que possam contornar o mais correto possível 

situações de gravidade vivenciadas pelo mesmo 

(RIBEIRO, 2016). 

Para realizar o processo de enfermagem de 

qualidade ao RN que se encontra hospitalizado na UTIN, 

faz-se necessário a ciência e execução dos práticas e 

realização de cuidados especializados, considerando o 

RN ser submetido a diversos procedimentos de rotina. 

Desta forma, proporcionar ao neonato um cuidado de 

qualidade envolve conhecimentos e destreza técnica, 

além do saber cuidar, interagir e comunicar-se com este 

(RIBEIRO 2016; MOSER 2018). 

A humanização do cuidado foi um dos temas mais 

abordados em grande parte da pesquisa, que pleiteam 

acerca da importância da comunicação e do 

relacionamento terapêutico como a essência do cuidado 

do enfermeiro, principalmente no ambiente da UTIN, onde 

é nescessaio que os pacientes e seus familiares sejam 

acolhidos, respeitados e cuidados. Humanização de 

forma direta, mas deixam clara a importância do cuidado 

com qualidade por parte do enfermeiro (ALENCAR, et al; 

2016). 
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Alguns autores constatam a relevante atuação da 

enfermeira na UTIN, no entanto, percebe-se que o 

cuidado ao RN na UTIN é atividade de responsabilidade 

da enfermeira, mas, no cotidiano do trabalho, essa 

profissional apresenta-se distante do cuidado direto ao 

RN e à família desse e se centra nas atividades 

gerenciais. A enfermagem orienta e qualifica a assistência 

de enfermagem, embora, na prática, nem todas as etapas 

sejam sistematicamente aplicadas. Desse modo, o 

cuidado de enfermagem necessita exercer os limites do 

saber disciplinar e caminhar na perspectiva dialógica e 

complementar, em direção ao melhor cuidar (MARQUES 

2017). 

Sendo a indispensabilidade do trabalho 

interdisciplinar, em segmento do cuidado e a 

conectividade das práticas de saúde, a atuação da 

enfermagem em UTIN revelou que, para as profissionais, 

o excesso de RN internados, a gravidade de cada 

patologia em especial e o número reduzido de 

profissionais capacitados dificultam o trabalho. 

Consideram que poderiam prestar cuidados mais 

minuciosos individuais e humanizados se o quantitativo 

de enfermeiras na unidade de terapia neonatal existisse 

de acordo a UTIN, tendo em vista os leitos ofertados 

(SANTIAGO, 2017). 

 

   CONCLUSÕES  

 

A pesquisa analisou o processo de trabalho dos 

profissionais que atuam em UTIN, sendo ambiente  com 

uma rotina permeada de incertezas, instabilidade e 
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variabilidade, podendo ser geradoras de estresse aos 

profissionais. Portanto, todas as ocupações em relação à 

postura do profissional que trabalha em UTIN são 

extremamente favoráveis para que haja qualidade no 

atendimento prestado. Entretanto, torna-se importante 

conhecer também as necessidades desses profissionais 

no âmbito de trabalho. 

Constatou-se a necessidade de promover a 

Humanização do cuidado de enfermagem, em especial no 

que diz respeito ao contato terapêutico do profissional não 

apenas com o paciente, mas também com a família. Essa 

humanização promove um melhor acolhimento e diminui 

a preocupação e o sofrimento causado pelo que 

representa a internação em uma UTIN. 

É provável reduzir consideráveis agravos com 

atitudes simples, como minimizar o manuseio, prestar um 

cuidado suscetível, associar os cuidados com os demais 

profissionais. A necessidade de amplificar a importância 

de pesquisa nesta área específica configura-se uma 

lacuna na assistência que poderia reduzir inúmeros 

agravos ao prematuro extremo. As medidas simples mais 

essenciais como um cuidado delicado, com mínimo 

manuseio, respeitando o momento de cada recém-

nascido, deveriam ser objeto de mais estudos científicos. 
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RESUMO:  
A enfermagem perioperatória é um termo amplamente 

utilizado no Brasil. Nesse contexto, a atuação do enfermeiro se 
dá nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós 
operatório. O interesse em pesquisar a temática se deu através 
de atividades práticas advindas de um projeto de extensão 
durante a graduação. Desta forma, o presente estudo possui 
como objetivo identificar na literatura científica as atividades 
desenvolvidas pelo enfermeiro no período transoperatório. 
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, 
do tipo revisão integrativa da literatura. A coleta de dados foi 
realizada nos meses de setembro e outubro do ano de 2019 e 
utilizou-se a combinação de descritores “Enfermeiro AND 
Centro Cirúrgico” nas bases de dados: Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
Para ampliar o escopo da pesquisa, optou-se pelos descritores 
“Nursing AND Surgicenters” na Medline. Após aplicação dos 
critérios de elegilibilidade, a amostra final foi composta por 13 
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artigos. Após leitura na íntegra, foi possível identificar que as 
principais atividades desenvolvidas pelo enfermeiro no período 
transoperatório são: utilização do check list de cirurgia segura, 
prevenção de infecção do sítio cirúrgico, sondagem vesical, 
posicionamento e prevenção de retenção de itens cirúrgicos no 
paciente. Considerando as limitações deste estudo, que 
referem-se ao curto tempo para realizar a coleta de dados e 
uma amostra reduzida, é sugerido que sejam realizados novos 
estudos. 
Palavras-chave:Enfermagem. Centro cirúrgico. Processo de 
Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro Cirúrgico (CC) se trata de um setor de grande 

relevância para o ambiente hospitalar pois corrobora para o 

tratamento de diversos pacientes. Para isso conta com bastante 

tecnologia e rotina própria. Esse, por ser a área mais 

dispendiosa de todo o hospital tem como principal objetivo 

trazer aos pacientes um controle rigoroso de infecções, como 

também uma didática e terapêutica dos procedimentos 

cirúrgicos para toda equipe multiprofissional (POSSARI, 2011). 

 Devido à sua particulariedade como setor, o CC é 

considerado uma área afastada, localizando-se distante do 

fluxo de central de pessoas, visando minimizar o risco de 

infecções hospitalares, mas também, otimizar o fluxo dos 

profissionais que ali trabalham e o manejo de equipamentos. 

Dessa forma, justifica-se assim, a restrição de acesso a esse 

local (ALBUQUERQUE, 2019). 

 Em meio a estes aspectos, o termo enfermagem 

perioperatória é um conceito que através dos anos vem se 

estabelecendo no Brasil, onde a atuação compreende os 
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períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. 

Dessa forma, a enfermagem perioperatória está fundamentada 

em seis princípios: integralidade, individualidade, participação, 

continuidade, documentação e avaliação. Estes são de grande 

importância que aconteçam, sem abstenção de nenhum, para 

que assim obtenha-se o sucesso nas práticas do CC (SOBRAL 

et al., 2019). 

 Para Galdeano et al., (2003) o período transoperatório é 

compreendido por uma fase que se inicia a partir do momento 

que o paciente entra no CC, até a sua saída da sala de 

Operação (SO), quando este é encaminhado à Unidade de 

Recuperação Pós-Anestésica (URPA), onde se faz necessário 

intervenções de enfermagem ao final do ato anestésico, visto 

que esse momento o paciente encontra-se em estado frágil que 

necessita de observação do seu estado clínico, mas também 

intervenções que busquem diminuir a ansiedade do mesmo.  

 A responsabilidade do planejamento e implementação 

de intervenções está sob a responsabilidade do enfermeiro do 

CC, visando a prevenção de possíveis complicações que esta 

área pode oferecer, como o procedimento anestésico. Assim, o 

enfermeiro presta a assistência de enfermagem ao paciente 

juntamente com toda equipe multiprofissional, esta que é 

composta por cirurgiões, anestesista e os técnicos de 

enfermagem (HOWES; TREVISO; CAREGNATO, 2015). 

 No período do transoperatório, é de responsabilidade do 

enfermeiro aplicar o protocolo de cirurgia segura, no qual será 

identificado e confirmado todos os dados do paciente, 

reduzindo assim o risco para o mesmo. Além disso,  posicionar 

junto aos técnicos de enfermagem o paciente facilitando a 

mobilidade das atividades durante o ato anestésico-cirúrgico 

(MARTINS; DALL’AGNOL, 2016). 
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Dessa forma, o enfermeiro será capaz no momento 

transoperatório identificar situações fisiológicas e anormais do 

paciente associado ao tipo de anestesia que lhe foi aplicada, 

tempo cirúrgico e procedimento cirúrgico que o paciente será 

submetido, diminuindo o risco de complicações no pós-

operátorio (BERWANGER et al., 2018). 

 Em razão disso, os pacientes são expostos a muito 

tempo sobre a mesa de cirurgia, na qual estão sob efeitos de 

analgésicos e relaxantes musculares, mesmo tendo suas 

necessidades, coloca o paciente em condição de dependência 

física. Assim, a enfermagem por muitas vezes precisa por em 

variadas posições que atendam a necessidade do 

procedimento, expondo com facilidade o sítio cirúrgico. Para 

que isso aconteça, existe a necessidade das ações de 

enfermagem planejadas anteriormente ao momento do 

transoperatório (MIRANDA et al., 2016). 

 Ademais, os registros e documentações da assistência 

prestada diante do procedimento, como a mobilização do 

paciente, recursos de proteção e condições clínicas deste 

devem sempre ser registradas e arquivadas para respaldo da 

equipe diante do ato de posicionamento cirúrgico, o qual exige 

técnica e precisão, para que durante todo o período operatório 

aconteça com segurança, prevenindo assim eventos adversos 

(DÂMASCO; DOS SANTOS; BEZERRA, 2018). 

 Dessa forma, é implementado pelo enfermeiro ações de 

cuidados ao paciente, reconhecendo suas necessidades e os 

fatores de risco relacionados ao período transoperatório, 

adotando-se assim medidas de conforto eficazes para a 

recuperação (OLIVEIRA; CHIARATTO, 2018).  

Nesse sentido, a pesquisa foi norteada pela seguinte 

pergunta: Quais atividades são desenvolvidas pelo enfermeiro 
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no período transoperatório no Centro Cirúrgico? Sendo assim, 

o presente estudo possui como objetivo identificar na literatura 

científica as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro no 

período transoperatório. O interesse pela temática surgiu por 

meio da observação da realidade vivenciada durante atividades 

de práticas na graduação.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo revisão integrativa da literatura. Esse tipo de 

estudo está sendo amplamente utilizado atualmente como 

estratégia para subsídio científico na prática de enfermagem 

baseada em evidências (SOARES et al., 2014). 

A construção do trabalho seguiu rigorosamente as 

seguintes etapas: definição da questão de pesquisa; busca na 

literatura através da utilização dos descritores em ciências da 

saúde, aplicando os critérios de inclusão e exclusão; leitura dos 

títulos e resumos das publicações, classificando se fariam parte 

do estudo através dos critérios de elegibilidade; leitura na 

íntegra dos artigos selecionados; apresentação dos resultados 

e discussão. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro 

e outubro do ano de 2019 e utilizou-se a combinação de 

descritores “Enfermeiro AND Centro Cirúrgico” nas seguintes 

bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). Para ampliar o escopo da 

pesquisa, optou-se pelos descritores “Nursing AND 

Surgicenters” na Medline. 

Os critérios de inclusão previamente definidos foram: 

artigos, dissertações ou teses publicados entre 2014 e 2019, 
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disponíveis em texto completo, nos idiomas português, inglês e 

espanhol e que abordassem a atuação do enfermeiro no 

período cirúrgico transoperatório. Foram excluídas as 

publicações com duplicidade nas bases encontradas, assim 

como os artigos indisponíveis na íntegra. 

A população do estudo foi composta por 158 estudos, 

estes distribuídos em 147 na BVS, 9 na SciELO e 2 na Medline. 

Após aplicação dos critérios de elegilibilidade, a amostra final 

foi composta por 13 artigos. 

Os resultados estão expostos na seção seguinte, com as 

seguintes informações relevantes de cada componente da 

amostra: tipo de estudo, título, autores, local, ano da publicação 

e principais achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A partir da leitura na íntegra dos artigos inclusos na 

amostra, foi possível caracterizar os componentes de acordo 

com o tipo de estudo e título da publicação, autores e suas 

formações acadêmicas, local, ano e principais achados de cada 

publicação, conforme demonstrado nos quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1. Distribuição das publicações científicas acerca da 

atuação do enfermeiro no período transoperatório, segundo o 

tipo de estudo e título da publicação, autores, local e ano. João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

N

° 

Tipo de 

estudo 

Título Autores Local Ano 

1 Pesquisa 

de campo 

 

Compreenden

do as formas 

de cuidado dos 

SANTOS, 

F.K.; SILVA, 

M. V. G.; 

Duque de 

Caxias, 

Rio de 

2014 
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enfermeiros na 

sala de cirurgia 

- uma 

construção 

baseada no 

método da 

teoria 

fundamentada 

GOMES, A. M. 

T.  

 

Janeiro, 

Brasil 

2 Pesquisa 

de campo 

Use of the 

nursing 

intervention 

classification 

for identifying 

the workload of 

a nursing team 

in a surgical 

center 

POSSARI, J. 

F. et al. 

Ribeirão 

Preto, 

São 

Paulo, 

Brasil 

2015 

3 Revisão 

Integrativ

a da 

Literatura 

Posicionament

o Cirúrgico: 

cuidados de 

enfermagem 

no 

transoperatório

  

MIRANDA, A. 

B. et al. 

São 

Paulo, 

São 

Paulo, 

Brasil 

2016 

4 Revisão 

Integrativ

a da 

Literatura 

Nursing care in 

the anesthetic 

procedure: an 

integrative 

review 

LEMOS, C. S.; 

PENICHE, A. 

C. G. 

São 

Paulo, 

São 

Paulo, 

Brasil 

2016 

5 Pesquisa 

de campo 

Indicadores de 

procedimiento 

para la 

prevención de 

la infección del 

sitio quirúrgico 

desde la 

perspectiva de 

GEBRIM, C. 

F. L. et al. 

Goiânia, 

Goiás, 

Brasil 

2016 
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la seguridad 

del paciente 

6 Pesquisa 

de campo 

Processo de 

contagem 

cirúrgica: 

evidências 

para a 

segurança do 

paciente 

FREITAS, P. 

S.; MENDES, 

K. D. S.; 

GALVÃO, C. 

M. 

Ribeirão 

Preto, 

São 

Paulo, 

Brasil 

2016 

7 Revisão 

integrativ

a da 

literatura 

O uso do bisturi 

elétrico e 

cuidados 

relacionados : 

revisão 

integrativa 

OLÍMPIO, 

M.A.C.; 

SOUSA, 

V.E.C.; 

PONTE, 

M.A.V. 

Sobral, 

Ceará, 

Brasil 

 

2016 

8 Pesquisa 

de Campo 

Percepção de 

uma equipe de 

enfermagem 

sobre a 

utilização do 

checklist 

cirúrgico 

GOMES, C. D. 

P. P. et al. 

Porto 

Alegre, 

Rio 

Grande 

do Sul, 

Brasil 

 

2016 

9 Revisão 

Integrativ

a da 

Literatura 

Assistência de 

Enfermagem 

na Segurança 

do paciente 

cirúrgico: 

revisão 

integrativa.  

HENRIQUES, 

A. H. B.; 

COSTA, S. S.; 

LACERDA, J. 

S. 

Recife, 

Pernamb

uco, 

Brasil 

 

2016 

10 Pesquisa 

de Campo 

Segurança do 

doente e os 

processos 

sociais na 

relação com 

enfermeiros 

em contexto de 

SILVA, E.L.; 

RODRIGUES, 

F.R.A. 

Massarel

os, Porto, 

Portugal 

 

2016 
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bloco 

operatório 

11 Pesquisa 

de Campo 

Centro 

cirúrgico: 

desafios e 

estratégias do 

enfermeiro nas 

atividades 

gerenciais 

MARTINS, 

F.Z.;DALL’AG

NOL, C. M. 

 

Porto 

Alegre, 

Rio 

Grande 

do Sul, 

Brasil 

 

2017 

12 Pesquisa 

de campo 

Good practices 

for patient 

safety in the 

operating 

room: nurses' 

recommendati

ons 

GUTIERRES, 

L. S. et al. 

Florianóp

olis, 

Santa 

Catarina, 

Brasil 

2018 

13 Pesquisa 

de campo 

Development 

of a software 

for 

intraoperatory 

nursing 

assistance 

MACHADO, 

G. R. et al. 

Ribeirão 

Preto, 

São 

Paulo, 

Brasil 

2019 

Fonte: BVS, SciELO e Medline, 2019. 

 

 Ao analisar o tipo de estudo, verificou-se que predominou 

as pesquisas de campo (69,2%), seguido de revisões 

integrativas da literatura (30,8%). De acordo com Marconi e 

Lakatos (2017), a pesquisa de campo promove o 

enriquecimento do conhecimento acerca de determinada 

temática e possibilita a testagem de hipóteses em relação aos 

fenômenos de uma situação.  

 Quanto ao local do estudo, foi possível identificar que a 

maioria foi realizado na Região Sudeste (46,1%), seguido de 

Sul (23,1%), Nordeste (15,4%), Centro Oeste (7,7%) e 

Internacional (7,7%). Tal fato serve de fomento para os 
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pesquisadores formularem e/ou ampliarem pesquisas no CC, 

principalmente nas regiões que estão produzindo menos. 

 No tocante ao ano de publicação, localizou-se que 61,5% 

(8) foi publicado no ano de 2016, e os anos anteriores (2014-

2015) e subsequentes (2017-2019) tiveram apenas uma 

publicação anual. Tal achado incita à pesquisadores na área a 

atualizarem os estudos e investirem na produção de 

conhecimento científico através do CC. 

 

Quadro 2. Distribuição das publicações científicas sobre a 

atuação do enfermeiro no período transoperatório conforme 

principais resultados das publicações que integram a amostra. 

João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019. 

Número Resultados 

1 Fatores que podem influenciar o resultado final: 

relacionados à dinâmica da instituição dificuldade 

em obter suprimentos para a realização dos 

procedimentos necessários e envolvimento com 

diversas questões, distanciando-se dos cuidados de 

enfermagem. 

2 Dentre as principais intervenções de enfermagem 

no centro-cirúrgico, localizou-se: precauções 

cirúrgicas, controle de infecção, segurança do 

paciente, sondagem vesical e posicionamento. 

3 O uso dos recursos de proteção no posicionamento 

do paciente no intraoperatório assegura a 

manutenção da integridade da pele e das pressões 

osteoarticulares e neuromusculares. 

4 O estudo versa acerca de uma revisão sobre a 

atuação do enfermeiro anestesista. Interessante 

ressaltar que os estudos localizados foram 
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desenvolvidos em países europeus e norte-

americanos. 

5 Dentre os indicadores avaliados para a prevenção 

de infecção no sítio cirúrgico, classificou-se como 

essenciais para enfermeiros no período 

transoperatório: inspeção de caixas cirúrgicas, 

seleção dos produtos utilizados na antissepsia da 

área operatória e controle térmico de pacientes no 

intraoperatório. 

6 Ênfase do papel do enfermeiro perioperatório na 

sala de operação no que se refere à prevenção de 

retenção de itens cirúrgicos no paciente, 

ressaltando a importância da contagem de materiais 

para segurança do paciente. 

7 Foram considerados fatores de risco o 

desconhecimento dos profissionais acerca do 

sistema vinculado ao bisturi elétrico e seu 

funcionamento, sendo reportado por eles a 

deficiência de treinamentos e educação continuada 

aos profissionais de enfermagem que atuam no 

centro cirúrgico. 

8 Os enfermeiros afirmam que o checklist proporciona 

maior segurança ao paciente. Porém, ainda há 

resistência por parte da equipe médica em 

responder as perguntas. 

9 Apesar de todas as vantagens que o uso correto do 

checklist de cirurgia segura traz, estudos expõem o 

fato de que ainda não há adesão significativa por 

parte das instituições na verificação de algumas 

informações. 

10 Os enfermeiros pesquisados reconheceram a 

importância de centrar o cuidado no doente e 
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identificaram esta necessidade como uma falha no 

processo de cuidar. 

11 A articulação do trabalho de enfermagem com os 

demais serviços de apoio para o fornecimento de 

recursos materiais para garantir a qualidade e a 

segurança dos procedimentos no centro cirúrgico, 

foi apontado como um desafio para os enfermeiros. 

12 Através da pesquisa realizada com enfermeiros de 

centro cirúrgico, identifica-se que as principais 

práticas relacionadas à segurança do paciente são: 

utilização do checklist de cirurgia segura, cultura de 

segurança do paciente e ações de educação 

continuada. 

13 Foi possível desenvolver um software que 

auxiliasse a atuação do enfermeiro no período 

transoperatório, disponibilizando diversos módulos 

com informações inerentes à atuação da sua equipe 

durante esse período. 

Fonte: BVS, SciELO e Medline, 2019. 

 

 Após a leitura na íntegra dos artigos, foram formuladas as 

seguintes categorias para facilitar a discussão dos achados: 

Utilização do check-list de cirurgia segura, Prevenção de 

infecções e Intervenções de enfermagem no período 

intraoperatório. 

 

Utilização do checklist de cirurgia segura 

 

 Através do programa Cirurgia Segura Salva Vidas, criado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi desenvolvida a 

Lista de Verificação de Cirurgia Segura (LVCS), também 

chamada de checklist. A LVCS foi adaptada com base nos 
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casos mais comuns de danos ao paciente com o objetivo de 

reduzi-los, buscando aumentar a segurança do mesmo durante 

o procedimento (FERREIRA et al., 2019). 

 Esse checklist busca reduzir ou atenuar as ações que são 

consideradas inseguras durante o procedimento anestésico-

cirúrgico. A assistência de enfermagem à esse cliente reflete 

em um cuidado direto e indireto no que concerne à sua 

segurança (HENRIQUES; COSTA; LACERDA, 2016). 

 Nesse sentido, a segurança do paciente deve ser uma das 

prioridades da equipe. Silva et al. (2017) disserta em seu estudo 

que a cultura de segurança do paciente é de grande valia nas 

instituições que prestam serviços á saúde, pois a mesma busca 

minimizar os os erros, e superar as fragilidades encontradas em 

prol de um atendimento efetivo ao cliente, para que o mesmo 

tenha sua saúde restabelecida com o mínimo de 

intercorrências.  

 Observou-se nos estudos identificados através dessa 

revisão que apesar de os enfermeiros reconhecerem a 

importância do uso do checklist, ainda não há adesão 

significativa na verificação de algumas informações e há 

resistência por parte da equipe médica em responder as 

questões. 

 Durante o procedimento o paciente está exposto a diversos 

riscos. Desde distrações da equipe, interrupção no 

procedimento, estresse dos profissionais, o que enfatiza a 

importância do reforço das diretrizes de cirurgia segura para a 

equipe multiprofissional que atua neste ambiente 

(HENRIQUES; COSTA; LACERDA, 2016). 

 Os enfermeiros representam papel fundamental no que 

concerne à segurança do paciente no período transoperatório. 

Jost, Viegas e Caregnato (2018) salientam em seu estudo a 
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importância do profissional de enfermagem na aplicação do 

checklist cirúrgico, bem como na transmissão de informações 

acerca da importância de sua utilização e benefícios para o 

paciente. 

 Toste e Galvão (2019) ressaltam em seu estudo as 

limitações do checklist, pois há a possibilidade de omissão de 

algumas informações. Frisam também a importância do 

treinamento de toda a equipe cirúrgica para implementação do 

LVCS. Além de que, a implementação deve ocorrer de forma 

gradual e não de forma impositiva, a fim de reduzir as chances 

de resistência por parte da equipe. 

 

Prevenção de infecções do sítio cirúrgico 

 

 Ainda de acordo com os achados da presente revisão, os 

enfermeiros atuam diretamente no controle de Infecção no Sítio 

Cirúrgico (ISC), sendo considerada uma das principais 

intervenções de enfermagem no CC. 

 ISC são aquelas relacionadas ao procedimento cirúrgico e 

são diversos os fatores de risco para o desenvolvimento dessas 

infecções. Em relação aos fatores presentes no período 

transoperatório está a tricotomia, temperatura corporal do 

paciente e o preparo da área operatória (OLIVEIRA; GAMA, 

2015). 

 A pesquisa de Possari et al. (2015) objetivou analisar as 

ações de cuidado dos enfermeiros durante o período 

transoperatório, através da Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC). Dentre as intervenções mais comuns, o 

enfermeiro realiza cuidado direto através do controle de 

infecções nesse período cirúrgico. 
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 Corroborando com esses achados, Pinto (2018) traz em 

seu estudo os cuidados que precisam ser mantidos pela equipe 

de enfermagem no transoperatório, como: Evitar o fluxo de 

pessoas entrando e saindo para que a porta permaneça 

fechada o máximo de tempo, pois sua abertura permite a 

entrada de patógenos. Além disso, há uma corriqueira 

associação entre a hipotermia intraoperatória e a presença de 

infecções, sendo necessária atenção no que diz respeito a 

temperatura do cliente. Outro cuidado essencial é que devem 

permanecer na sala apenas a equipe essencial para realização 

do procedimento, visto que quanto mais pessoas presentes, 

mais bactérias se acumulam naquele local.  

 Ademais, a inspeção de caixas cirúrgicas influi 

positivamente na prevenção de ISC (GEBRIM et al., 2016). 

Todavia, a pesquisa realizada por Gebrim et al. (2016) não 

identificou registro de inspeção das caixas, relatando que 

informações dessa natureza são analisadas mas não chegam 

a ser registradas em decorrência da falta de um instrumento 

específico. Achados como esse enfatizam a importância da 

criação de registros específicos para garantia da qualidade, 

continuidade e controle da assistência.  

 

Intervenções de enfermagem no período intraoperatório 

 

 No tocante à esta categoria, além dos resultados já 

expostos nas anteriores, foi possível identificar que os artigos 

apresentaram achados relacionados ao uso do bisturi elétrico, 

sondagem vesical, posicionamento e prevenção de retenção de 

itens cirúrgicos no paciente. 

 Quanto ao uso do bisturi elétrico, Olímpio, Sousa e Ponte 

(2016) relatam que nem sempre os enfermeiros possuem 
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habilidade para lidar com o manuseio de aparatos tecnológicos. 

O conhecimento da equipe acerca da forma correta de 

utilização promove segurança ao paciente durante o 

procedimento anéstico-cirúrgico, visto que há passagem de 

corrente elétrica pelo corpo do cliente, tornando-se um risco 

para a ocorrência de acidentes. Desta forma, torna-se 

importante a educação continuada para manuseio correto do 

bisturi. 

 Dentre as intervenções de enfermagem que podem evitar 

riscos ao paciente, elencou-se: ajuste da potência do bisturi 

elétrico, posicionamento de panos cirúrgicos com distância 

adequada da fonte de calor e uso racional de oxigênio 

(OLÍMPIO; SOUSA; PONTE, 2016). 

 No que se refere a sondagem vesical, este é um 

procedimento invasivo que o enfermeiro é responsável, de 

acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) 450/2013(COREN-SP, 2017). O estudo de Possari et 

al. (2015) identifica que a sondagem vesical é uma intervenção 

de cuidado direto do enfermeiro no período intraoperatório. 

 As publicações demonstraram que o posicionamento do 

cliente é uma das intervenções de enfermagem neste período 

cirúrgico. Para Miranda et al. (2016) o posicionamento cirúrgico 

adequado é necessário para realização segura do 

procedimento, além de promover conforto para o cliente. O 

enfermeiro pode lançar mão da utilização de instrumentos que 

previnem lesões por pressão (LPP) nas áreas que promovem 

atrito a depender da posição. Para isso, ele pode utilizar coxins 

e outros dispositivos presentes no ambiente de trabalho que 

tenham a mesma função. 

 No que concerne à prevenção de retenção inadvertida de 

compressas ou instrumentos cirúrgicos, este é considerado 
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pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um dos dez 

objetivos essenciais para garantir a segurança do paciente. A 

contagem deve ser realizada de forma manual após o término 

do procedimento anestésico-cirúrgico (FREITAS; MENDES; 

GALVÃO, 2016).  

 Entretanto, apesar de reconhecida a importância de tal 

ação, a pesquisa de Freitas, Mendes e Galvão (2016) obteve 

como resultado que cerca de 44% dos enfermeiros 

perioperatórios participantes revelaram que a contagem 

cirúrgica não era realizada no ambiente em que trabalhavam. 

Tal fato sugere a formulação de ações de educação continuada 

para a equipe do CC. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conclui-se a importância da 

assistência de enfermagem no período transoperatório, em que 

destaca-se sobre a atuação do enfermeiro no período 

intraoperatório a utilização do check-list de cirurgia segura e a 

prevenção de infecções. 

Por conseguinte, foi possível caracterizar um pouco da 

atuação do enfermeiro, porém observa-se que há dificuldade 

por parte destes profissionais para manusear o bisturi elétrico, 

bem como identfica-se a necessidade de um treinamento 

voltado para o check-list.  

Vale ressaltar que as limitações no desenvolvimento do 

presente estudo referem-se ao curto tempo para realizar a 

coleta de dados, além de uma pequena quantidade de estudos 

encontrados para a revisão da literatura, com uma amostra 

reduzida de 13 estudos. Outrossim, percebe-se que parte do 
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estudo é realizado predominantemente na região Sudeste, 

sendo a maior parte no ano de 2016. 

Deste modo, sugere-se que sejam realizados novos 

estudos, visto que o tema ainda é um vasto campo para ser 

explorado por pesquisas de campo e/ou revisão com maior 

escopo, incluindo base de dados internacionais e realizado com 

maior período de busca. Encoraja-se que sejam realizados 

também estudos nas regiões que estão produzindo menos.  

Por último, destaca-se a magnitude desta revisão para o 

conhecimento acerca da temática abordada, assim como 

espera-se que esta pesquisa possa contribuir de modo eficaz 

para o aprimoramento e desenvolvimento de uma assistência 

de enfermagem no período transoperatório, com base no 

conhecimento científico. Além disso, incentiva-se a produção de 

outras pesquisas.  
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RESUMO: O transplante renal proporciona maior sobrevida e 

melhora nos indicadores de qualidade de vida aos pacientes 

com DRC, seu sucesso depende, entre outros fatores,  da 

adesão à terapia imunossupressora.Estudo transversal com 

abordagem quantitativa, realizado no Hospital das Clínica da 

UFPE, entre os meses de março a maio de 2018. O intrumento 

de coleta de dados foi um roteiro de entrevista com variáveis 

sociodemográficas e clínicas e para avaliação da adesão 

utilizou-se o instrumento BAASIS, que mensura a adesão por 

autorrelato.  A amostra foi composta por 147 pacientes. Os 

resultados mostraram que a maioria era mulheres 76 (51,70%), 

idade média de 47,38 anos (DP=11,30), e cerca de 8 anos de 

estudo. Em relação ao tempo médio pós-transplante, 96 

(65,31%) pacientes transplantaram a mais de 10 anos. O tempo 

em fila de espera foi inferior a 48 meses em 62,59% e 50,34% 

recebeu um rim de doador falecido. A prevalência da adesão foi 

maior 83 (56,46%), embora ainda seja expressivo o número de 

pacientes considerados não aderentes 64 (43,54%). Os 
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principais motivos para falhas no tratamento foram atrasos ou 

esquecimento na tomada dos medicamentos. A avaliação da 

adesão deve ser considerada em todos os períodos do pós 

transplante, visando subsidiar elaboração de estratégias de 

continuidade ao tratamento imunossupressor. 

Palavras-chave:Adesão à medicação. Imunossupressão. 

Transplante renal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Transplante (SNT) é responsável 

pela organização e legislação brasileira de transplante de 

órgãos e tecidos, através de uma rede descentralizada dividida 

em três níveis hierárquicos, a saber: nível nacional no Ministério 

da Saúde, em Brasília; o nível regional representado por cada 

secretaria estadual de saúde, e o nível intra-hospitalar 

(PEREIRA et al., 2015). 

Mais de 95% dos transplantes de órgãos e tecidos são 

realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), colocando o 

Brasil em um patamar de, provavelmente, o maior sistema 

público de transplante do mundo. A maioria das cirurgias 

realizadas no país é financiada pelo SUS, que oferece exames 

preparatórios para a cirurgia, procedimento cirúrgico, 

acompanhamento do paciente e medicamentos 

imunossupressores de alto custo, garantindo, dessa forma,  

assistência integral ao paciente (PEREIRA et al., 2015). 

Segundo o Registro Brasileiro de Transplante (RBT) o 

ano de 2018 foi marcado por dificuldades: a taxa de doadores 

efetivos cresceu apenas 2,4% atingindo 17pmp, 5,5% abaixo da 

taxa prevista. No Brasil, o estado do Paraná se destacou em 

relação aos transplantes de órgãos, pois realizou 90,9 
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transplantes pmp, seguido por Pernambuco que obteve uma 

taxa de 69,2 pmp. (ABTO, 2018). 

Ainda sobre o dimensionamento dos Tx no Brasil, 

quando se trata de taxa de transplante renal entre 2012 e 2018, 

manteve-se inalterada (28,5 pmp), houve queda na taxa de 

transplante renal intervivos que passou de 7,3 pmp para 4,9 

pmp, e aumento na taxa de transplante com doados falecido de 

apenas 10,3% passando de 21,4 pmp para 23,6% pmp (ABTO, 

2018). 

São vários os motivos para essa estagnação, destaca-se 

o fato de seis estados, praticamente,  não estão realizando 

transplante renal (Amapá, Mato Grosso, Sergipe, Tocantins, 

Amazonas e Roraima) e porque as equipes de transplantes não 

estão crescendo(ABTO, 2018). 

O crescimento da demanda por um transplante renal é 

uma realidade comum no Brasil, culminando com o aumento 

progressivo nas listas de espera. Até Dezembro de 2018 o 

número de pacientes cadastrados à espera desse órgão era de 

12.460, e os transplantes realizados totalizaram 5.923 

mostrando importante discrepância entre necessidade e 

oferta(ABTO, 2018). 

Quando comparado às terapias dialíticas, o transplante 

renal é considerado a melhor forma de tratamento para 

pacientes com doença renal crônica, uma vez que proporciona 

maior sobrevida e melhora nos indicadores de qualidade de 

vida, além de estar associado com a redução de custos em 

saúde a longo prazo. (MENDONÇA et al., 2014; GONÇALVES 

et al., 2016). 

Há poucas contraindicações para o transplante renal, no 

entanto, o procedimento requer histocompatibilidade entre os 

tecidos, avaliada através da tipagem de antígenos de leucócitos 
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humanos (HLA). A influência da histocompatibilidade HLA na 

sobrevida do enxerto renal foi estabelecida há muito tempo, e 

estudos comprovam que em transplantes com seis 

incompatibilidades HLA a sobrevida do enxerto é 17% menor 

em comparação aos transplantes com doadores idênticos, 

exigindo um esquema imunossupressor mais 

agressivo(MENDONÇA et al., 2014). 

O transplante renal é uma terapia que requer uso 

contínuo de drogas imunossupressoras para manutenção do 

enxerto. Sem imunossupressão eficaz há maiores riscos do 

indivíduo transplantado apresentar resultados clínicos 

desfavoráveis, como rejeição aguda e crônica e menor 

sobrevida. Vale destacar que a terapia é iniciada antes do 

procedimento cirúrgico e se mantém por toda a vida do 

paciente, exigindo rigor da adesão ao tratamento (MORAIS et 

al., 2016; MAISSIATet al., 2013).  

O protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas de 

transplantes renais preconiza o uso das seguintes drogas: 

Ciclosporina, Azatioprina, Tacrolimus, Micofenolato Mofetil, 

Micofenolato Sódico, Sirolimus, Anticorpo Monoclonal Murino 

Anti CD3 (OKT3), Basiliximab, Daclizumab, Globulina 

Antilinfocitária, Globulina Antitimocitária, Metilprednisolona e 

Prednisona. O esquema imunossupressor adotado varia de 

acordo com o tido de doador e histocompatilidade, bem como 

do tempo de transplantação (BRASIL, 2014). 

A adesão à terapia imunossupressora é um dos fatores 

que contribuem para o sucesso do transplante, é entendida 

como a correspondência entre as recomendações de um 

profissional de saúde e o comportamento de um indivíduo 

diante delas, incluindo ingestão de medicamentos, mudanças 

na dieta e no estilo de vida. Em países desenvolvidos, a adesão 
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à terapia de longo prazo é, em média, de 50%, sendo ainda 

mais baixa em países em desenvolvimento(LEITE et al., 2018). 

Estudos recentes sobre não adesão à terapia 

imunossupressora mostraram que está fortemente associada a 

resultados negativos. Uma pesquisa desenvolvida com 114 

receptores de transplante renal investigou a prevalência da não 

adesão medida através de auto-relatórios e relatórios colaterais 

e identificou que 26,4% dos entrevistados não aderiam ao 

regime imunossupressor, sendo o esquecimento a principal 

causa (SCHMID-MOHLER et al., 2009; DENHAERYNCK, 

2005). 

Diante do exposto, esta pesquisa objetiva avaliar a 

adesão aos imunossupressores em pacientes transplantados 

renais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa descritiva de corte transversal, com 

abordagem quantitativa, realizada no ambulatório de Nefrologia 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco – (HC/UFPE), entre março e maio de 2018.  

Do ponto de vista da abordagem, esta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de natureza quantitativa. Os 

estudos quantitativos caracterizam-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. 

Eles representam, em princípio, a intenção de garantir a 

precisão dos resultados e evitar distorções de análise e 

interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem 

de segurança quanto às inferências (SILVA; LOPES; BRAGA, 

2014). 
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  A análise das informações, as técnicas quantitativas 

permitem verificar os resultados dos questionários e ampliar as 

relações descobertas. Eles são frequentemente aplicados em 

estudos descritivos. 

O HC foi construído na década de 50 durante o 

reitorado do Professor Joaquim Amazonas e inaugurado no dia 

14 de setembro de 1979 pelo Reitor Paulo Frederico do Rêgo 

Maciel. No final da década de 90 o HC passou por sua primeira 

grande reforma: a unidade de saúde teve reformados a Unidade 

de Terapia Intensiva, Enfermaria de Nefrologia, Bloco Cirúrgico 

e dois andares (10º e 11º).  

Atualmente o HC/UFPE, unidade vinculada à Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), conta com 411 

leitos de enfermaria, 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), 13 de UTI Neonatal, 10 salas de Centro Cirúrgico, 4 salas 

de Centro Cirúrgico Ambulatorial, 3 salas de Centro Obstétrico, 

1 Centro Dialítico com 15 hemodialisadores, além  de 1 prédio 

ambulatorial que oferece serviços das mais diversas 

especialidades.  

O ambulatório de Nefrologia fica situado no 3º andar do 

prédio ambulatorial do HC/UFPE, com atendimento de segunda 

a sexta-feira, das 07hs às 17 horas. O serviço dispõe de uma 

equipe composta por médicos e enfermeiras nefrologistas, 

técnicos de enfermagem e auxiliares administrativos, que 

oferecem consultas em nefrologia geral, glomerulopatias, DRC, 

Distúrbio Mineral e Ósseo da DRC – (DMO/DRC), e em 

Transplante Renal. 

A clientela atendida no serviço é composta por indivíduos 

moradores do município de Recife e Região metropolitana, 

predominantemente, encaminhadas pela Estratégia Saúde da 
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Família (ESF). Entre os pacientes transplantados há também 

àqueles provenientes de estados vizinhos. 

O agendamento dos pacientes é realizado de acordo 

com o tempo de transplante e a necessidade clínica de cada 

receptor, considerando a seguinte distribuição: caso o 

procedimento cirúrgico seja bem sucedido o paciente 

permanecerá internado no HC-UFPE por cerca de 7 dias, após 

alta hospitalar e até o primeiro mês de cirurgia os pacientes são 

acompanhados a nível ambulatorial duas vezes por semana, 

após esse período e em até 3 meses o retorno é a cada 15 dias. 

Do terceiro mês até o primeiro ano de procedimento cirúrgico é 

feito o agendamento 1 vez por mês, após esse tempo a consulta 

passa a ser trimestral. 

A amostra foi composta por 147 pacientes em 

seguimento ambulatorial.  

Anteriormente ao início da coleta dos dados realizou-se 

um pré-teste a fim de averiguar a adequabilidade do 

instrumento e subsidiar possíveis necessidades de adaptação. 

Para coleta de dados utilizou-se um instrumento 

contendo  variáveis sociodemográficas e clínicas, coletados a 

partir de entrevista e consulta às informações contidas nas 

cartas de transplante, prontuário dos pacientes transplantados. 

Tal instrumento contém fatores citados na literatura que 

impactam no processo saúde-doença, sendo as variáveis 

sociodemográficas investigadas sexo, idade e escolaridade, 

mensurada em anos de estudo. As variáveis clínicas incluíram: 

(1) tempo médio pós-transplante, mensurado em anos, 

entendido como o período decorrido entre a realização da 

cirurgia e a entrevista; (2) tempo de espera para a realização do 

transplante renal e (3) tipo de doador, se vivo ou falecido. 
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A avaliação da adesão se deu através da escala 

BAASIS, versão adaptada e validada para a língua portuguesa 

do (Basileia Assessment of Adherence with 

Immunosuppressive Medication Scale). A escala BAASIS® foi 

adaptada transculturalmente através do protocolo Guillemin 

(i.e. tradução, retrotradução, análise por comitê de especialistas 

e pré-teste). Suas propriedades psicométricas foram avaliadas 

e validadas através de testes de reprodutibilidade intra e 

interobservador, alfa Cronbach, correlação do BAASIS com a 

Medida de Aderência ao Tratamento (MAT) e análise fatorial, 

além de análise univariada e multivariada para fatores 

associados a não adesão (PINHEIRO et al., 2018). 

A BAASIS® foi o primeiro instrumento a ser validado 

para uso nesta população específica de transplante (PINHEIRO 

et al., 2018). 

Consiste em um instrumento composto por quatro 

perguntas que mede a adesão para imunossupressores nas 

últimas quatro semanas. As perguntas são sobre o 

esquecimento de tomar os imunossupressores, deixar de tomar 

doses consecutivas, ingesta da medicação com atraso superior 

a duas horas em relação ao horário prescrito e alteração de 

dose dos imunossupressores por iniciativa própria.  

Para cada pergunta o participante pode responder dentre 

seis alternativas, a saber: nunca, uma vez no mês, a cada duas 

semanas, toda semana, mais de uma vez por semana e todo 

dia. Os indivíduos com qualquer desvio, ou seja, uma resposta 

diferente de “nunca” em qualquer uma das quatro perguntas, 

são considerados não aderentes. 

A escolha pelo BAASIS se deu por ser um instrumento já 

validado em transplantes renais, ser de fácil aplicação e 
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entendimento e por avaliar a imunossupressão em um período 

curto, reforçando o corte temporal da pesquisa. 

Realizou-se a dupla entrada dos dados para verificar os 

possíveis erros de coleta e digitação. Os dados foram 

organizados em banco de dados utilizando o programa 

Microsoft Excell 2017®, e a análise estatística descritiva foi 

realizada com auxílio do software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 25. 

Os pacientes foram convidados a participar da pesquisa 

e esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos a serem 

realizados; todos os procedimentos foram executados em um 

único momento, no mesmo em dia em que o paciente 

compareceu à consulta de rotina no ambulatório de pós-

transplante renal a fim de evitar viagens extras, custos ou 

inconveniências.  

A presente pesquisa cumpriu as recomendações da 

resolução n º 466/2012 do Conselho Nacional de saúde (CNS), 

sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com 

seres humanos da Universidade Federal de Pernambuco, sob 

CAAE: 81073817.0.0000.5208. Após convite e diante do aceite 

em participar da pesquisa, todos os transplantados assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 147 pacientes transplantados renais, 76 (51,70%) 

eram do sexo feminino, a idade média foi de 47,38 anos 

(DP=11,30), e somavam até 8 anos de estudo. 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico de pacientes transplantados 

renais, Recife, 2018 

VARIÁVEIS n = 147 % 

SEXO 

Feminino 

Masculino 

  

76 51,70 

71 48,30 

IDADE (anos) 

Até 50 anos 

Acima de 50 anos 

  

87 59,18 

60 40,82 

ESCOLARIDADE (anos) 

Até 8 anos 

Acima de 8 anos 

  

77 52,38 

70 47,62 

 Média DP 

IDADE (anos) 47,38 11,30 

 Mediana IQ 

ESCOLARIDADE (anos) 8,69 4,49 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Vale conjeturar que a baixa escolaridade pode ser um 

aspecto chave no comportamento de não adesão, uma vez que 

o conhecimento interfere positivamente. A literatura revela que, 

o conhecimento elevado acerca dos medicamentos utilizados 

consiste em um fator condicionante para a adesão.Pacientes 

não aderentes relataram menor compreensão do enxerto em 

uma coorte de 161 transplantados renais, dos quais 55% foram 

não aderentes(MAISSIAT, 2013; COSSART, 2019). 

Em relação ao tempo médio pós-transplante, 96 

(65,31%) indivíduos tem um tempo superior a 10 anos, 

enquanto em 30 (20,40%) esse tempo é inferior a 5 anos. A 

maioria (62,59%) dos entrevistados relatou ter esperado até 48 

meses para a realização do transplante, e 50,34% recebeu um 

rim de doador falecido, conforme descrito na tabela 2. 
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A predominância de tempo médio pós-transplante longo, 

superior a 10 anos, chama atenção no sentido de ser um fator 

de risco para a não adesão. Um estudo realizado com 1505 

pacientes receptores de órgãos sólidos, dos quais 924 (61,4%) 

foram submetidos ao transplante renal,evidenciou uma 

tendência de elevação nos índices de não adesão com o passar 

dos anos(DE GEEST, 2014). 

 

Tabela 2. Perfil clínico de pacientes transplantados renais, 

Recife, 2018 

VARIÁVEIS 
n = 147 

 

% 

TEMPO MÉDIO PÓS-TRANSPLANTE 

Até 5 anos 

6 a 10 nos 

Acima de 10 anos 

 
30 20,40 

21 14,29 
96 65,31 

TEMPO DE ESPERA 

Até 48 meses 

Acima de 48 meses 

 
92 62,59 

55 37,41 

TIPO DE DOADOR 

Falecido 

Vivo 

 

74 50,34 

73 49,66 

 Mediana IQ 

TEMPO MÉDIO PÓS-TRANSPLANTE 13,00 9,00 

TEMPO DE ESPERA 35,00 72,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 A avaliação da adesão revelou que a maioria dos 

entrevistados foi considerada aderente 83 (56,56%), e 64 

(43,54%) não aderentes, conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1. Avaliação da adesão aos imunossupressores,Recife, 

2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A prevalência da adesão nesse estudo corrobora com 

dados econtrados em uma pesquisa prospectiva que 

acompanhou pacientes em pós transplante por dois anos, onde 

58,6% dos pacientes  relataram ter aderido totalmente aos 

medicamentos imunossupressores e 41,4% falharam na 

adesão considerando pelo menos um item da escala BAASIS 

(LEITEet al.,2018). 

 Conforme descrito na Tabela 3, a taxa de não adesão foi 

principalmente impulsionada pelo atraso superior a duas horas 

(pergunta 3 da escala BAASIS) da tomada dos 

imunossupressores, corroborando com estudos realizados na 

Austrália e no Sul doBrasil, onde o índice de atraso foi de 30% 

e 33,9%, respectivamente. (ROCHA, 2016; COSSART, 2019). 

 

  

Série 2
Aderente
56,46%

Série 1
Não aderente

43,54%

Aderente

Não aderente
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Tabela 3. Avaliação das respostas individuais da BAASIS, 

Recife, 2018 

Itens analisados n(%) 

Você se lembra de não ter tomado seus remédios imunossupressores alguma nas 

últimas 4 semanas? 

1. Nunca 121 (82,31) 

2. Uma vez no mês 16(10,89) 

3. A cada duas semanas 5(3,40) 

4. Toda semana 3(2,04) 

5. Mais de uma vez por semana 2(1,36) 

6. Todo dia 0(0) 

Você deixou de tomar várias doses consecutivas de sua medicação 

imunossupressora nas últimas 4 semanas? 

 

 

 

1. Nunca 145(98,64) 

2. Uma vez no mês 0(0) 

3. A cada duas semanas 1(0,68) 

4. Toda semana 0(0) 

5. Mais de uma vez por semana 1(0,68) 

6. Todo dia 0(0) 

Você se lembra de ter tomado seus imunossupressores com mais de 2 horas de 

diferença em relação ao horário prescrito, nas últimas 4 semanas? 

1. Nunca 105(71,43) 

2. Uma vez no mês 19(12,93) 

3. A cada duas semanas 5(3,40) 

4. Toda semana 12(8,16) 

5. Mais de uma vez por semana 4(2,72) 

6. Todo dia 2(1,36) 

Você tomou uma dose menor do que a dose prescrita pelo médico nas últimas 4 

semanas? 

1. Nunca 136(92,52) 

2. Uma vez no mês 1(0,68) 
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Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Essa falha costuma ser comum em virtude de mudanças 

na rotina diária, o que pode predispor ao esquecimento e 

atrasos na administração dos imunossupressores constituindo 

uma importante barreira à adesão terapêutica. (GONÇALVES et 

al., 2016). 

A taxa de adesão encontrada neste estudo pode estar 

relacionada com o quantitativo reduzido de indivíduos em 

acompanhamento ambulatorial, proporcionando um maior 

controle do tratamento pela equipe de saúde. Sabe-se que 

ações de ensino, pesquisa e extensão integrados ao SUS, 

característico de hospital-escola, desenvolvidas por 

profissionais capacitados e com experiência no manejo do 

indivíduo transplantado renal, refletem positivamente na 

qualidade de assistência à saúde e podem estar associados à 

prevalência da adesão à terapia imunossupressora.  

Contudo, ainda é preocupante o número de pacientes 

considerados não aderentes. Tendo em vista a existência real 

de comportamentos que, comprovadamente, podem acarretar 

em danos ao enxerto, esse estudo alerta a necessidade de 

estratégias para melhorar a adesão à terapia 

imunossupressora, objetivando resultados positivos na 

sobrevida e qualidade de vida de pacientes transplantados 

renais. 

Dessa forma, é imprescindível o fortalecimento do 

vínculo entre pacientes e profissionais de saúde, visando 

garantir um acompanhamento ambulatorial regular, assíduo e 

3. A cada duas semanas 1(0,68) 
4. Toda semana 2(1,36) 
5. Mais de uma vez por semana 2(1,36) 

6. Todo dia 5(3,40) 
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resolutivo. Faz-se necessário orientar os indivíduos 

transplantados renais sobre a adesão à terapia 

imunossupressora, explicando a importância de ingerir os 

medicamentos conforme prescrição, sem esquecimentos da 

ingesta de uma ou doses consecutivas, atrasos e redução da 

dose por iniciativa própria.  

O processo educacional no transplante é fundamental e 

visa garantir que os pacientes adquiram conhecimento e 

habilidades de autocuidado, a fim de reduzir os riscos de 

complicações no pós-transplante. Diante desse contexto, há 

necessidade de informações sobre a importância do uso 

adequado dos medicamentos, sua composição e efeitos 

colaterais. 

 Entre as limitações deste estudo podemos citar o fato de 

ter sido realizado em apenas um serviço de nefrologia, por esse 

motivo os resultados devem ser interpretados com cautela e 

não podem ser generalizados em outras realidades. Outro fator 

limitante foi a utilização de método único de mensuração de 

adesão, e não um método combinado. No entanto, o 

instrumento utilizado é respeitado na literatura, e tem sido 

amplamente utilizado em pesquisas envolvendo indivíduos 

transplantados renais. 

 

CONCLUSÕES  

Apesar da alta prevalência da adesão aos 

imunossupressores no estudo, ainda é expressivo o número de 

indivíduos considerados não aderentes, segundo a avaliação 

pelo instrumento BAASIS. Tendo em vista a existência real de 

comportamentos que podem acarretar em danos ao enxerto, a 

avaliação da adesão deve ser considerada em todos os 

períodos do pós transplante, a curto e longo prazo, visando 
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subsidiar elaboração de estratégias de continuidade ao 

tratamento imunossupressor. Nesse sentido, as ações de 

educação em saúde visam garantir  que os pacientes adquiram 

conhecimento e habilidades de autocuidado a fim de entender 

o quão importante é ingerir os medicamentos 

imunossupressores rigorosamente conforme prescrição 

médica. 
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RESUMO: O ambiente hospitalar ter como intuito primordial 
servir como centro de reabilitação, no entanto ele traz consigo 
grandes problemáticas, como as proliferações de infecções 
relacionadas à assistência de saúde (IRAS). As técnicas 
assépticas e antissépticas são capazes de minimizar a 
viabilidade dos microrganismos e permitir a prevenção de 
infecções. Com esse entendimento, buscou-se compreender os 
benefícios das técnicas assépticas e antissépticas para o 
controle de infecções hospitalares e o papel do enfermeiro. 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, usando as 
bases LILACS, SciELO, PubMed, IBECS e Repositório IPV para 
busca utilizando descritores com publicações nos anos de 
2015-2019 em português e espanhol. Foram achados 38 artigos 
relevantes, porém após passar pelos critérios de inclusão e 
exclusão, permaneceram 19 artigos. As lavagens das mãos, a 
administração de medicamento, realização de passagem de 
sonda vesical são atividade que devem ter como fundamento 
as pratica asséptica e principalmente, antisséptica; é uma das 

mailto:djainesilva53@gmail.com
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grandes responsáveis pelo controle de infecção hospitalar. O 
enfermeiro deve dispor de cobranças insistentes e pontuais 
para si e para sua equipe em relação a maneiras assépticas e 
antissépticas para que haja efetivação das mesmas. 
Compreende- se que o enfermeiro traz consigo uma ampla 
experiência conceitual, então tem como competência 
disseminar sobre as técnicas assépticas e antissépticas para 
que um bloqueamento na disseminação de IRAS’ s. 
Palavras-chave: Enfermeiro. Infecção. Assepsia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ambiente hospitalar é designado, levando em 

consideração a linguagem ecossistêmica, como o 

lugar/espaço/território no qual os trabalhadores da saúde 

almejam e disponibilizam os serviços e ações nos níveis da 

promoção, prevenção e recuperação da saúde. O espaço em 

questão é construído por um aglomerado de constituintes 

físicos e sociais interdependentes, integrados, 

interrelacionados, nas quais as relações humanas compõem e 

organizam a cultura própria desse território na tentativa de obter 

ambientes mais harmônicos, equilibrados, sadios e 

sustentáveis (DEISVALDI; SIQUEIRA, 2010). 

Partindo do preceito de que o espaço edificado está 

conectado às condutas, ao comportamento e às emoções 

humanas, há uma perspectiva do ambiente físico hospitalar 

conter uma intensa interferência benéfica no tratamento 

terapêutico do paciente hospitalizado, cooperando e 

aumentando sua recuperação, além de propiciar um bem-estar 

físico, psicológico e social ao doente (NOGUEIRA, 2015). 

Apesar de este ambiente ter como intuito primordial 

servir como centro de reabilitação, traz consigo grandes 
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problemáticas. Comumente 50% dos pacientes carecem de 

auxílio de um (a) acompanhante para manusear suas refeições, 

este fato se deve pelo fato do ambiente hospitalar ser um local 

de extremo estresse, acarretando adversidades no bem estar 

do paciente (SANTOS; GONTIJO; ALMEIDA 2017). Outra 

imensa complicação é a insalubridade observada neste âmbito; 

o ambiente hospitalar é encarado como insalubre por acolher 

pacientes com um quantitativo imensurável de patologias 

infectocontagiosas. Além do mais, é neste local que é realizado 

atividades que submetem profissionais e pacientes a 

contiguidade direta com sangue e secreções infectadas. Por 

consequência, profissionais da saúde e enfermos convivem 

com risco assíduo de adquirir numerosas infecções (NETA; 

QUINTANA; MARTINS, 2016). 

 As infecções são comumente disseminadas em 

todas as localidades que há presença de seres vivos, 

principalmente quando refere- se ao âmbito hospitalar. As 

infecções relacionadas à assistência de saúde (IRAS’s) são 

conceituadas como uma profunda dificuldade no contexto da 

saúde pública, que acaba desencadeando uma estrondosa 

amplificação da morbidade e mortalidade, uma hospitalização 

distendida, incapacidade ao longo prazo, além do acréscimo 

nos custos financeiros aos estabelecimentos de saúde 

(MONTEIRO, 2015). Para a Portaria Ministerial de n°2.616 de 

12 de maio de 1998, “infecção hospitalar” é aquela adquirida 

após a admissão do paciente e que se manifeste durante a 

internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a 

internação ou procedimentos hospitalares. 

 O encargo da prevenção e controle da infecção 

hospitalar em uma organização de saúde compete a todos os 

profissionais constituintes de uma equipe multiprofissional e 
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interdisciplinar (MONTEIRO, 2015). A vistoria que declina o 

número de infecções hospitalares serve como modo de intervir, 

tendo com designo evitar danos aos pacientes; o controle das 

IRAS’ s é extremamente acessível e compreensível, 

exemplificando, uma das maneiras de prevenção, é o habitual 

ato de lavar as mãos (PAZ; FORTES; SILVA, 2015). As técnicas 

assépticas e antissépticas são primordiais para interferir na 

continuidade da propagação deste tipo de infecção, além de 

possibilitar uma melhor prestação de serviços dispostos pela 

rede de saúde. 

 Entende-se a que equipe de enfermagem está 

ligada fortemente com as maneiras indispensáveis de 

prevenção e manejo das IRAS’ s, pelo fato de suas funções 

estarem diretamente orientadas para os usuários de saúde 

(ALENCAR; ARAÚJO; ALENCAR, 2016).  

Frente a relevância da temática da prevenção de 

infecções em ambientes de atenção a saúde para a segurança 

do paciente, objetivou-se no presente estudo compreender os 

benefícios das técnicas assépticas e antissépticas para o 

controle de infecções hospitalares e o papel do enfermeiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Sistemática da Literatura. O 

estudo teve sua realização em bases de dados online: LILACS, 

SciELO, PubMed, IBECS e Repositório IPV. Assim, foi 

executada uma busca baseado na eficácia das técnicas 

assépticas e antissépticas no controle das infecções 

relacionadas à assistência de saúde (IRAS), tendo como 

objetivo constatar as competências do enfermeiro neste âmbito, 

utilizando em periódicos com publicações nas línguas: 
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português, inglês e espanhol. Utilizou-se os seguintes 

descritores: infecção, enfermeiro, assepsia, junto com 

conectivos booleanos “OR” e “AND”. 

Foram aplicadas como critérios de inclusão, as 

publicações que tivessem como centro de abordagem as 

evidências e modos de prevenção de infecções, com foco total 

nas infecções relacionadas à assistência de saúde, textos que 

contemplassem as atribuições dos enfermeiros, em português 

e espanhol, publicados entre 2015 e 2019.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram encontrados inicialmente 38 artigos alusivos à 

temática das maneiras antissépticas e assépticas na prevenção 

de infecção hospitalar; após exclusão dos textos que não 

atendiam aos critérios estabelecidos, resultando em 19 artigos. 

Desta forma foi possível estabelecer principais resultados e as 

características de cada estudo, determinando as principais 

problemáticas a cerca do tema. O Quadro 1 identifica as 

principais características dos trabalhos encontrados: 

 

Quadro 1. Distribuição dos artigos incluídos de acordo com o 

autor, ano, título e periódico. 2019.  

Autor, Ano Título Periódico 

ANGHINONI, Thelma 
Helena et al., 2018 

Adesão ao protocolo de 
prevenção de infecção do trato 

urinário. 
BDEnf 

SANTOS, Iolanda 
Beserra da Costa et 
al., 2017. 

Equipamentos de proteção 
individual utilizados por 

profissionais de enfermagem 
em centros de material e 

esterilização. 

BDEnf 
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CHAVES, Luzia 
Helena Silva; ROSS, 
José de Ribamar, 
2015. 
 

Controle de infecção no 
preparo e manuseio de líquidos 

parenterais pelo serviço de 
enfermagem. 

BDEnf 

CONCEIÇÃO, Odete 
Maria Matos da, 
2017. 
 

Adesão e determinantes da 
utilização adequada dos 

equipamentos de proteção 
individual pelos profissionais de 

saúde. 

Repositório 
IPV 

 

DOS SANTOS, 
Patrícia Novais et al., 
2016. 

Prevalência dos diagnósticos 
de enfermagem segundo 

nanda em pacientes internados 
em unidade de terapia 
intensiva: um relato de 

experiência. Revista Rede de 
Cuidados em Saúde. 

LILACS 

HESPANHOL, Luiz 
Amtonio Bergamim et 
al., 2019. 

Infecção relacionada à 
Assistência à Saúde em 

Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto. 

SciELO 

LOPES, Tainá Vaz 
Laviola et al., 2018. 

Assistência de enfermagem ao 
paciente acometido com 

infecção do trato urinário por 
uso de sonda vesical de 
demora: uma revisão de 

literatura. 

LILACS 

MACEDO, Andréia 
Barcellos Teixeira; 
ANASTÁCIO, 
Fernanda Seidel; 
MATOS, Vittória 
Zarpelão de, 2017. 

Rotina de aplicação de 
Clorexidina aquosa 2% em 

pacientes portadores de 
germes multirresistentes: relato 

de experiência. 

LILACS 

MARRA, Alexandre 
Rodrigues, 2016. 

Avanços no controle das 
infecções. 

LILACS 

MELO, Elizabeth 
Mesquita et al., 2015. 

Cuidados dispensados pela 
equipe de enfermagem durante 

o procedimento de punção 
venosa periférica. 

BDEnf 
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NORONHA, Diana 
Fonseca et al., 2016. 

Identificação precoce da 
SEPSE em unidade de terapia 

intensiva. 
LILACS 

OLIVEIRA, Francisca 
Jane et al., 2015. 

Avaliação das práticas de 
adesão à higienização das 

mãos relacionadas com linhas 
vasculares em uma Unidade de 

Terapia Intensiva. 

MedLINE 

OLIVEIRA, Simone 
César et al., 2019. 

O enfermeiro na detecção dos 
sinais e sintomas que 

antecedem sepse em pacientes 
na enfermaria 

BDEnf 

PIRES, Francine 
Vieira et al., 2016. 

Momentos para higienizar as 
mãos em Centro de Material e 

Esterilização 
SciELO 

RABELO, Leonardo 
Moreira; 
ALEXANDRE, 
Krislayne Veras; 
FERREIRA, Luzia 
Sousa, 2019. 

Relevância da higienização das 
mãos pelo enfermeiro na 

passagem da sonda vesical de 
demora na unidade de terapia 

intensiva. 

MedLINE 

SALEH, Hossein, 
2018. 

Assessment health status of 
ICU medical equipment levels 
at Neyshabur hospitals using 

ICNA and ACC indices. 

MedLINE 

SILVA, Amanda 
Santos; COSTA, 
João Paulo Oliveira 
da, 2019. 

Microrganismos isolados em 
oclusores de cateteres 

vasculares: uma revisão 
integrativa 

MedLINE 

VASCONCELOS, 
Raíssa Ottes et al., 
2018 

Adesão à higienização das 
mãos pela equipe de 

enfermagem em unidade de 
terapia intensiva. Enfermería 

 
IBECS 

TRANNIN, Karen 
Patricia Pena et al., 
2016. 

Adesão à higiene das mãos: 
intervenção e avaliação. 

MedLINE 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2019. 

 

 Os estudos selecionados mostram aspectos relacionados à 

epidemiologia do cenário de IRAS e condutas adotadas quanto 
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à prevenção, incluindo aspectos da assistência de enfermagem 

como demonstrado no Quadro 2: 

 

Tabela 2. Estudos selecionados e principais resultados  

Autor, Ano Resultados 

 
ANGHINONI, 
Thelma Helena et 
al., 2018. 

Identificaram que das 945 checagens, 403 
homens e 346 mulheres necessitaram de SVD. 
Encontraram resultados estatisticamente 
significantes ao cruzar SVD fixada com tempo de 
internação e com o sexo; SVD/sujidade com o 
tempo de internação e com o sexo; SVD 
identificada com tempo de internação. 
Consideram-se o principal motivo da infecção o 
uso de SVD e o microrganismo mais prevalente, 
a Escherichia Coli. 

 
SANTOS, Iolanda 
Beserra da Costa et 
al., 2017. 

Constataram que, entre os participantes, 96% 
são do sexo feminino, 36% têm técnico de 
Enfermagem e 58% contam mais de 10 anos de 
experiência. Quanto ao uso de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), 74% os utilizam 
frequentemente, 40% consideram ter pouca 
qualidade, 50% acham desnecessário e 68% não 
se adaptam às atividades. Estiveram expostos a 
risco ocupacional 74% dos profissionais. 
Participaram de treinamento sobre o tema 66% 
dos entrevistados e 98% reconheceram a 
importância da capacitação. 

CHAVES, Luzia 
Helena Silva; 
ROSS, José de 
Ribamar, 2015. 
 

Dentre os pesquisados, 61,5% dos enfermeiros 
cobram e supervisionam a técnica asséptica 
enquanto 40% dos técnicos destacaram ter 
apenas cobranças. Quanto aos EPI, a maioria 
utiliza luvas durante a administração de 
medicação. Grande parte dos enfermeiros e 
técnicos considera o ambiente de preparo da 
medicação inadequado. 

CONCEIÇÃO, 
Odete Maria Matos 
da, 2017. 

Averiguaram que a adesão à utilização adequada 
dos EPI é de 25.3%. Os participantes com mais 
conhecimentos demonstram uma melhor 
adequação do uso da bata/avental e da proteção 
ocular (62,3%). Existe relação entre a formação 
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e a adesão ao uso adequado dos EPI somente 
na dimensão "bata/avental". Os assistentes 
operacionais são os que mais usam as luvas de 
maneira adequada (62,1%) e a bata/avental 
(50%), sendo a categoria médica com menor 
percentagem para utilização adequada da bata 
(6,5%). O grupo menos experiente demonstrou 
uma fraca utilização das mascara/respirador. Os 
serviços de medicina exibem uma boa utilização 
de luvas (46,9%) relativamente aos serviços 
cirúrgicos. 

SANTOS, Patrícia 
Novais dos et al., 
2016. 

 Constataram que 33 diagnósticos de 
enfermagem foram identificados nos pacientes 
internados nas UTI.  

HESPANHOL, Luiz 
Amtonio Bergamim 
et al., 2019. 

Em relação ao perfil de infecções, houve 
predomínio daqueles relacionados ao trato 
respiratório (46, 2%) e fluxo sanguíneo (26,6%), 
chamando a atenção para Pneumonia Associada 
à Ventilação Mecânica (35,2%). O estudo 
mostrou que há predomínio do diagnóstico 
clínico, laboratorial e de imagem na identificação 
das IRAS, agregando (62,4%), negligenciando a 
produção de culturas (37,5%). Entre os 
microrganismos identificados, há predomínio de 
gram-negativos (28,1%). A maior ocorrência de 
infecção por dispositivos invasivos ocorreu no 
uso do tubo orotraqueal (48%). Houve uma 
correlação forte e significativa entre o resultado 
morto e a quantidade de infecções presentes (p 
= 0,02) e o número de patógenos isolados em 
cada paciente (p = 0,03). 

 
LOPES, Tainá Vaz 
Laviola et al., 2018. 
 

O procedimento de cateterização por sonda 
Foley como prática da enfermagem, a partir do 
uso de técnicas assépticas para a prevenção da 
ITU, do conhecimento teórico, dos limites e 
possibilidades na pratica de sua inserção do 
cateter, colocando em práticas medidas 
preventivas que minimizam os riscos de infecção 
urinaria provenientes da sonda vesical de 
demora (SVD), cabe a enfermagem promover 
estratégias para a redução de infeção associada 
ao cateter incluem a inserção estéril e cuidados 
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com o cateter, remoção e manutenção, 
separação correta de matérias de inserção e 
lavagem das mãos. 

MACEDO, Andréia 
Barcellos Teixeira; 
ANASTÁCIO, 
Fernanda Seidel; 
MATOS, Vittória 
Zarpelão de, 2017 

Destacaram a importância da capacitação e 
educação da equipe de enfermagem. Estes 
profissionais possuem vários papéis nesta rotina: 
a realização do procedimento, no caso dos 
pacientes dependentes, a orientação e 
supervisão da realização da aplicação, no caso 
dos pacientes que realizam o autocuidado, e a 
orientação dos familiares. A instituição preconiza 
a aplicação diária da clorexidina solução aquosa 
2%, friccionando uma compressa umedecida 
como produto na pele do paciente, evitando a 
face, pescoço, genitália, períneo, mucosas e pele 
não íntegra. Logo após a aplicação, a pele deve 
secar naturalmente para que haja o efeito 
adequado. Também é importante observar o 
aparecimento de reações alérgicas ao produto, 
fato que raramente ocorre. A orientação dos 
pacientes e dos familiares ocorre no momento da 
internação e é reforçado diariamente. Optou-se 
por dividir os pacientes nos turnos manhã e 
tarde, estabelecendo-se um grupo de pacientes 
para aplicação e supervisão da aplicação no 
turno da e outro na tarde. 

MARRA, Alexandre 
Rodrigues, 2016. 

Várias iniciativas aconteceram nos últimos anos 
em relação ao controle das infecções no 
ambiente hospitalar para aumentar a segurança 
do paciente. 

MELO, Elizabeth 
Mesquita et al., 
2015. 

89,1% dos profissionais sempre higienizavam as 
mãos antes do procedimento; a maioria usava 
luvas de procedimentos e realizava antissepsia 
da pele do paciente com álcool a 70%. A seleção 
da veia iniciando pelo dorso da mão nem sempre 
era considerada; 92,4% não reutilizavam o 
dispositivo de punção em caso de insucesso no 
procedimento; todos retiravam o ar da 
seringa/equipo antes da venopunção.  

NORONHA, Diana 
Fonseca et al., 
2016. 

A importância do enfermeiro no reconhecimento 
precoce da Sepse, por estar na assistência 
direta, intervindo de forma resolutiva, embasado 
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em conhecimento cientifico, reduzindo a 
mortalidade e os altos custos hospitalares ao 
paciente de alta complexidade. 

OLIVEIRA, 
Francisca Jane et 
al., 2015. 

As práticas relacionadas à higienização das 
mãos apresentaram índice de conformidade 
geral nulo, evidenciando baixos índices de 
conformidade individual, principalmente no que 
se refere à prática de higiene das mãos antes e 
após a troca do sistema de infusão, 
apresentando o menor índice de conformidade 
de todas as práticas observadas (10,3%). Já a 
prática relacionada à higienização das mãos 
antes e após a coleta de sangue apresenta 
melhor índice de conformidade individual 
(36,1%).  

OLIVEIRA, Simone 
César et al., 2019. 

Evidenciou-se que possuem entendimento sobre 
o conceito de sepse, entretanto apresentaram 
dificuldades em correlacionar alguns dos sinais e 
sintomas dos tipos de sepse. 

PIRES, Francine 
Vieira et al., 2016. 

Para a área suja, momentos de HM padronizados 
foram suficientes. Na área limpa, foram 
necessários "Momentos adicionais com 
indicação" para HM, apreendidos do processo de 
trabalho como: após desinfecção de bancadas, 
após conferência e registro de material 
consignado, antes de montar caixas/bandejas, 
antes de carregar e descarregar a autoclave, 
antes de manusear e distribuir os produtos para 
saúde, entre outros. 

RABELO, Leonardo 
Moreira; 
ALEXANDRE, 
Krislayne Veras; 
FERREIRA, Luzia 
Sousa, 2019. 

Foi evidenciado que os enfermeiros conhecem a 
técnica correta da higienização, cuja realização 
minimiza o aparecimento de moléstias. Porém, o 
resultado é oposto, a adesão e a técnica não são 
executadas corretamente, com isso a negligência 
é a principal causa do aparecimento de infecção 
relacionada à passagem da sonda em unidades 
intensivas.  

SALEH, Hossein, 
2018. 

826 listas de verificação do ICNA foram 
concluídas nesta pesquisa para os 13 locais 
estudados, 27. 12% das manchas foram 
contaminadas antes dos procedimentos de 
limpeza, que caíram para 7,75% após a 
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limpeza. Dados das amostras utilizando o índice 
ACC revelaram que 74,82 estavam 
contaminados e 7,75% estavam limpos. A 
sucção com mamadeira com 8,2% e o 
eletrochoque com 1% foram os pontos mais e 
menos contaminados, respectivamente. 

SILVA, Amanda 
Santos; COSTA, 
João Paulo Oliveira 
da, 2019. 

Os microrganismos frequentemente mais 
encontrados no ambiente hospitalar, nos 
cateteres vasculares e nos pacientes foram 
Staphylococcus aureus (23,6%), Pseudomonas 
aeruginosa (8,5%), Escherichia coli (8,3%), 
Acinetobacter baumannii (7,5%), Klebsiella 
pneumoniae (5,6%). 

VASCONCELOS, 
Raíssa Ottes et al., 
2018. 

Eram enfermeiros 12 (17,6%) profissionais e 56 
(82,4%) técnicos de enfermagem eram 
enfermeiros. A taxa geral de adesão da equipe 
de enfermagem à higiene das mãos foi de 311 
(47,8%). Não houve adesão ao momento "antes 
da realização de procedimentos assépticos". Os 
momentos "depois" apresentaram maiores taxas 
de adesão. 

TRANNIN, Karen 
Patricia Pena et al., 
2016. 

O maior número de oportunidades foi de 
profissionais de enfermagem (70,05%) por ser a 
maior força de trabalho e tender  
predominantemente  à  assistência;  seguiram-se  
a  equipe  médica  (17,82%)  e  fisioterapeutas  
(12,13%). Observou-se adesão de 28,6% para 
38,9% após as ações educativas. Na fase pós-
intervenção, todos os profissionais apresentaram 
maior adesão à higiene das mãos quando 
comparado ao período pré-intervenção e a 
adesão foi significativamente maior após a 
realização de procedimentos assépticos. 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2019. 

 

  No Brasil, o termo Infecções Hospitalares (IH) foi 

substituído nos últimos anos pelo Ministério da Saúde e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária pelo termo Infecção 

Relacionada a Cuidados de Saúde (IRAS), essa mudança se 

deu tanto na perspectiva da prevenção quanto no controle de 
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infecções, visto que estas são denominadas como um evento 

que pode ocorrer não apenas no ambiente hospitalar, mas em 

todos os ambientes que prestam assistência à saúde.  

  A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que 

o IRAS é um problema de saúde pública e que se faz 

necessárias ações estratégicas para extinguir ou minimizar 

esse problema, ações que devem ser desenvolvidas em todas 

as esferas governamentais e de maneira articulado 

(HESPANHOL et al., 2019). 

  No ambiente hospitalar, mais especificamente, as IRAS 

são infecções que se manifestam após a admissão no hospital 

e pode ocorrer seu desenvolvimento durante a internação ou 

após a alta, desde que relacionadas à hospitalização ou 

procedimentos realizados durante a internação. Com isso 

compreende- se que o uso de técnicas assépticas e 

antissépticas em procedimentos realizados em hospitais, 

Unidades Básicas de Saúde, centro cirúrgicos, entre outros, são 

primordiais e se fazem presentes como intervenções 

elaboradas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), técnicas como essas reduzem drasticamente o 

acometimento e a exposição de pacientes a este tipo de 

infecção (HESPANHOL et al., 2019). 

  As infecções, seja ela relacionada à assistência de saúde 

ou não, surgem por meio de micro-organismos patógenos que 

afetam o funcionamento do organismo do individuo. As técnicas 

assépticas e antissépticas estão em contra ponto a este fato, já 

que irão diminuir a incidência dos organismos causadores de 

enfermidades, sejam eles vírus e bactérias, parasitas ou 

fungos.  

  Para Santos et al. (2016) os riscos de infecção tem como 

principais fatores  relacionados os procedimentos  invasivos  
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como os acessos  venosos  profundos,  traqueostomia, incisão 

cirúrgica, cateter vesical de demora gastrectomia, dreno de 

tórax, entre outros. O setor hospitalar deverá estabelecer 

metas, a principal neste caso é promover uma condição na qual 

o interno não venha a apresentar uma infecção; para isto é 

necessário desenvolver, articular propostas intervencionistas 

que deverá ser praticada pela equipe de enfermagem. 

  As mediações realizadas pela enfermagem para o caso 

de IRAS por processos invasivos realizados em paciente tem 

como exemplo a higienização das mãos com gel alcoólico antes 

e depois de cada procedimento; fazer uso de técnica asséptica 

para aspiração, sondagem vesical, punção venosa e em outros 

procedimentos em que seja pertinente; suceder desinfecção 

com álcool a 70% nos dispositivos endovenosos  antes  de  

fornecer aplicações de medicações; além de efetuar higiene 

oral com soluções antissépticas e escovação dos dentes 

(SANTOS et al., 2016), entende-se que propostas como as 

citadas se fazem  dentro do contexto asséptico e antisséptico 

da praticas hospitalar, diante do estudo compreende- se que 

são elas as responsáveis pela diminuição da proliferação de 

micro-organismos. 

  Já para Saleh et al. (2018) um aspecto importante é o 

uso de uso de antisséptico em equipamento, pois são alvo 

assíduos dos patógenos. Estudos como tais sustentam as 

teorias que relatam à diminuição significativa e efetiva das 

práticas assépticas em relação às transmissões de micro 

organismos que residem e resistem em múltiplos locais no 

entorno de uma enfermaria, seja em equipamento ou ate 

mesmo no próprio enfermo; enfatizando- o que o manejo 

apropriado do ambiente em geral, bem como a limpeza e 
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desinfecção do mesmo, é indispensável (SILVA; COSTA, 

2019).   

  Outro ponto significativo e de extrema relevância é a 

lavagens das mãos; a atividade de higienização é uma ação de 

prevenção primária de pequeno custo que tem como 

fundamento as praticas asséptica e principalmente, 

antisséptica. É uma das grandes responsáveis pelo controle de 

infecção relacionado ao cuidado, restringe os índices de 

mortalidade, tempo de permanência hospitalar do cliente e 

promove qualidade de atendimento, além de prevenir doenças; 

no entanto, a adesão à higienização das mãos, ainda, continua 

sendo um imenso desafio para a assistência à saúde que deve 

ser enfrentado principalmente pelo enfermeiro (PIRES et al., 

2016). 

  No estudo de Vasconcelos et al. (2018), houve o objetivo 

de identificar  a adesão à higienização das mãos por parte dos 

profissionais de enfermagem de uma UTI para adultos de um 

hospital universitário público. A não adesão desse 

procedimento expõe os pacientes a sérias consequências; faz- 

se primordial entender o papel da equipe de enfermagem na 

prevenção de tais repercussões. O estudo explanou a 

quantidade de profissionais, as indicações para lavagem das 

mãos e o horário no qual ocorreu a indicação. 

  Observa-se que é de extrema importância monitorar e 

efetuar a adesão à higiene das mãos, pelo fato desta ação 

simples e rotineira ter a capacidade de declinar o quantitativo 

de transmissões de patógenos e, acima disto, a ocorrência de 

infecções relacionadas ao cuidar em saúde; mesmo sendo ela 

considerada uma medida acessível e elementar faz - se muito 

importante na redução da mortalidade entre os pacientes 

(TRANNIN et al., 2016). 
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  Outro aspecto de relevância quando refere- se à prática 

da assepsia, é em torno do ambiente de preparo das 

medicações, não se restringindo apenas a isso, vai também a 

encontro aos cuidados com os materiais que abarcam líquidos 

de administração parenteral e atitudes assépticas prévias ao 

ato de aplicar medicação (CHAVES; ROSS, 2015). 

  A infecção ocorrida pela administração de 

medicamentos, destacando prioritariamente as vias 

intramuscular e, especialmente, a via endovenosa, é 

ocasionada por um fator intrínseco aos cuidados de 

enfermagem, a não retirada da microbiota residente, podendo 

suceder na aparição de infecções locais ou sistêmicas. Para 

diminuir o risco de infecção durante os procedimentos que são 

realizados por meio de tais vias é indispensável à adesão de 

modos assépticos na reprodução de tais processos de 

administração medicamentosa com o fim de extinguir ou reduzir 

a carga microbiana presente na pele do paciente (MELO et al., 

2015).  

  Em seu estudo, Chaves e Ross (2015) evidenciaram a 

relação entre os profissionais enfermeiros e a exigência para 

realização de uma prática baseada nas teorias assepsias. É 

reduzido o número de enfermeiros que desvalorizam a assepsia 

e os que citam exigir essa prática, salientam a relevância de 

estar sempre relembrando o uso da assepsia, além de sua 

importância para uma continuidade do cuidado e bem estar do 

paciente. Muitos dos profissionais que relataram demandar a 

utilização da técnica evidenciam que é primordial de efetivar 

cobranças recorrentes para que haja uma execução correta da 

assepsia.  

  Os princípios de assepsia e antissepsia são elementares 

e indispensáveis para o controle e a prevenção de infecções. 
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Estas técnicas são comumente executadas em salas de 

cirurgia, parto e em ambientes de procedimentos invasivos, 

diagnósticos ou terapêuticos. Também são apropriadas para 

avaliações e procedimentos à beira do leito, como a inserção 

de dispositivos em áreas estéreis do organismo ou cavidades, 

como inserção de dreno torácico, linha venosa ou cateter 

vesical; entre as IRAS, a Infecção do Trato Urinário está em 

segundo lugar quando se é comparado a demais infecções 

inerentes ao âmbito hospitalar e, em percentual, acometem de 

30% a 50% dos indivíduos em ambiente hospitalar 

(ANGHINONI et al., 2018).  

 Tomando como referência a infecção relacionada à 

assistência de saúde, de acordo com Lopes et al (2018) a 

elevação na ocorrência das Infecções do Trato Urinário (ITU) 

equivale a cerca de 38,5 a 40 % dos casos de IH, sendo que 70 

a 88% destes episódios de ITU são interligados diretamente ao 

cateterismo vesical, e 5 a 10% após cistoscopia (exame 

realizado no interior da bexiga) ou procedimentos cirúrgicos que 

tem como principal foco o trato urinário. 

 É indispensável o uso de maneiras assépticas e 

antissépticas no momento de realização deste tipo de 

procedimento, seja na inserção de uma sonda vesical de 

demora ou de alivio, como se sabe as infecções urinaria 

compõem uma parte considerável das IRAS’ s e que elas 

surgem a partir da contaminação por micro- organismos, por 

esse motivo considera-se que é por do uso de técnicas 

assépticas que ocorre a  prevenção das ITU’ s (LOPES et al., 

2018). 

  A mudança de comportamento dos profissionais da 

saúde, que participam de forma ativa da diminuição das taxas 

das infecções, tem a capacidade de diminuição à morbidade, 
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mortalidade e custos, além de obter uma maior segurança para 

os pacientes. Adjunta a essa maior participação dos 

profissionais na prevenção de infecções, à incorporação de 

novas tecnologias, como dispositivos invasivos impregnados 

com antissépticos ou antimicrobianos, que são manuseados, 

por exemplo, no ultrassom para passagem do cateter venoso 

central, curativos embebecidos com clorexidina e banho com 

clorexidina, são alternativas para uma possível otimização e 

diminuição dos índices de infecções contraídas no âmbito 

hospitalar (MARRA, 2016).  

  A enfermagem como fragmento de uma equipe 

multidisciplinar, deve levar em consideração alguns fatores 

cruciais para disseminação de infecções que podem acarretar 

uma sepse- que consiste em uma consequência que se faz 

presente nos pacientes internos, o que torna necessário o 

empenho dos profissionais de saúde em todos os níveis de 

cuidado e a colaboração interdisciplinar como as fontes de 

contaminação, a qualidade dos materiais utilizados; a condição 

do ambiente hospitalar; o contato com o paciente, manipulando-

o muitas vezes sem a devida precaução e a falta da execução 

dos procedimentos conforme técnica asséptica (OLIVEIRA et 

al., 2019).  

  Uma das medidas profiláticas mais ponderosas para 

reduzir as taxas de infecção e tangenciar o agravamento do 

paciente hospitalizado é a utilização de equipamento de 

proteção individual (EPIs), por ser um grande encarregado pela 

propagação de infecções quando não utilizados corretamente 

(NORONHA et al., 2016). 

  O EPI é utilizado na prevenção de acidentes de trabalho, 

sendo seu uso de extrema necessidade em locais 

caracterizados como perigosos ou insalubres e naqueles que 
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requerem higiene e segurança para sua elaboração. Uso de 

equipamentos de proteção individual, pelo próprio nome, deixa 

explícito que a carga de proteção irá recair sobre o indivíduo 

que o faz uso, entretanto, os EPI são fontes de segurança não 

só para o usuário. A resistência do profissional de Enfermagem 

em utilizá-lo e o seu uso incorreto são as principais barreiras 

para evitar risco de exposição a material biológico (BESSERA 

et al., 2017).  

 Assim as IRAS consistem em grande problema de Saúde 

Pública e exigem práticas e meios de prevenção baseadas em 

evidencias cientificas. Essa mudança de comportamento junto 

às tecnologias do cuidar são modelos de decisão para o 

enfrentamento de infecções relacionadas ao cuidar. 

 

CONCLUSÕES  

 

Entende-se que as técnicas assépticas e antissépticas 

tem um papel primordial na declinação da proliferação de micro-

organismos patogênicos; consequentemente, auxiliam na 

diminuição dos índices de IRAS, que são evidenciados pela 

atenuação dos números de mortes por essa causa além de 

propiciar bem estar, que é um aspecto essencial para 

recuperação, do paciente. 

Dessa forma, a equipe de enfermagem tem uma carga 

significante neste processo de manuseio de técnicas 

apropriadas como lavagem das mãos, técnicas assépticas, 

utilização de substâncias bactericidas e bacteriostáticas. 
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RESUMO: Incidentes são eventos ou circunstâncias que 
podem causar danos desnecessários provocados pela 
assistência à saúde. Podem ser de atos intencionais ou não 
intencionais dos profissionais. A segurança do paciente busca 
reduzir a um mínimo possível o risco destes incidentes. O 
objetivo desta pesquisa é classificar os incidentes ocorridos em 
um centro cirúrgico (CC) à luz da Classificação Internacional da 
Segurança do Paciente. Trata-se de um estudo de caso, de 
abordagem qualitativa, realizado em um hospital localizado em 
Belo Horizonte, no período de maio a julho de 2014, por meio 
de entrevista com 32 profissionais que atuavam direta e 
indiretamente no intra-operatório no CC. Identificou-se que 
diversos fatores podem interferir na assistência ao paciente e 
são potenciais para provocar danos. Os relatos dos 
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profissionais mostraram que a complexidade dos incidentes e o 
caos proveniente deles potencializam, de forma contraditória, a 
transformação dos processos de trabalho. No entanto, muitos 
dos eventos não são notificados por medo das consequências. 
Concluiu-se que incidentes ocorrem no CC e devem ser 
classificados para a elaboração de estratégias de prevenção e 
mitigação. Além disso, o erro é algo intrínseco ao ser humano 
e dessa forma deve-se estimular que as notificações sejam 
realizadas, diminuindo o medo e a ansiedade para promover 
uma assistência livre de  danos. 
Palavras-chave: Segurança do paciente. Qualidade da 
assistência à saúde. Centro cirúrgico hospitalar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O cuidado seguro é um dos grandes desafios das 

instituições que prestam serviços de assistência à saúde 

(BEZERRA et al., 2015; SARTOR; SILVA; MASIERO, 2016). A 

segurança do paciente é definida como a redução do risco de 

dano desnecessário quando se trata do cuidado `a saúde 

(BRASIL, 2014). Esse assunto possibilitou a melhoria da 

qualidade da saúde ao passo que visibilizou a importância da 

gestão da segurança (LOPES, 2018). 

Compreende-se que o erro é algo intrínseco da 

assistência. Quanto mais complexo os procedimentos mais 

chances de desencadear erros e eventos adversos. Deve-se 

planejar mecanismos para evitar que os erros ocorram. A 

prevenção, a avaliação e a notificação são de fundamental 

relevância para a continuidade do cuidado prestado (BRASIL, 

2017; MORAES, 2018). 

Os incidentes são eventos ou circunstâncias que podem 

causar  danos desnecessários ao paciente, provocado pela 

assistência à saúde. São consequências de atos intencionais 
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dos profissionais (violações) ou de atos não intencionais. E 

podem ser classificados como: circunstância notificável 

(possibilidade de causar dano ou lesão, mas não ocorreu), near 

miss (evento que não atingiu o paciente), incidente sem dano 

(acontecimento que atingiu o paciente, mas não causou lesão) 

e evento adverso (quando provoca dano ao paciente) (BRASIL, 

2014; OMS; 2009). Estes ocorrem em todos os locais de uma 

instituição hospitalar, inclusive no Centro Cirúrgico (CC). 

Um estudo desenvolvido em um hospital em Porto Alegre 

analisou os eventos adversos notificados no CC e identificou 

250 registros de eventos desde circunstância notificável até 

eventos com dano ao paciente (SILVA et al., 2015).  

Outro estudo que também buscou avaliar a prevalência 

dos incidentes ocorridos durante cirurgias no CC identificou 26 

incidentes, com estimativa de prevalência de 8,7%. As 

principais características dos incidentes são sistêmicas e 

multifatoriais e evidenciam a necessidade de aperfeiçoar o 

processo de gestão de materiais e de recursos humanos 

(BEZERRA et al., 2015). 

De modo a facilitar a descrição destes incidentes, bem 

como realizar a comparação, a medição, a monitorização, a 

análise e a interpretação da informação em segurança do 

paciente para melhorar os cuidados a Organização Mundial da 

Saúde elaborou a International Classification for Patient Safety 

(Classificação Internacional de Segurança do Paciente - CISP). 

Assim, o objetivo deste estudo é classificar os incidentes 

ocorridos em um CC à luz da Classificação Internacional de 

Segurança do Paciente (International Classification for Patient 

Safety – ICPS) (OMS,2009). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 



CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES EM UM CENTRO CIRÚRGICO 

691 
 

Trata-se de um estudo de caso, de abordagem 

qualitativa, que permite uma aproximação da realidade, 

incorporando a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, relações e estruturas sociais 

(MINAYO, 2014). 

O método de estudo de caso contribui para compreender 

fenômenos sociais complexos e contemporâneos inseridos em 

contextos reais, sejam eles individuais, organizacionais, sociais, 

políticos ou de grupos. Podem ser refletidos em uma visão de 

duas partes. A primeira iniciando como sendo um escopo do 

estudo, e a segunda parte da definição surgindo devido ao fato 

de que o fenômeno e o contexto não são fáceis de distinguir nas 

situações do mundo real (YAN, 2015). 

 Essa definição em duas partes, mostra a abrangência do 

estudo de caso e como ele conserva as características 

holísticas e significativas da vida real, analisando as inter-

relações entre as variáveis para promover o entendimento do 

caso o mais completo possível. Assim, nesta pesquisa 

procedeu-se a utilização do estudo de caso descritivo, que 

caracteriza o fenômeno dentro de seu contexto, como um caso 

único (YIN, 2015). 

A pesquisa foi realizada em um hospital localizado em 

Belo Horizonte, no período de 14 de maio a 17 de julho de 2014. 

Foi executada em duas fases: primeira fase (observação direta, 

acompanhamento de um procedimento cirúrgico de cada 

especialidade, realizando registros informais em diário de 

campo); a segunda fase (entrevistas em profundidade com os 

participantes da pesquisa utilizando roteiro semiestruturado, 

para compreender a segurança cirúrgica, por meio da 

perspectiva de profissionais que vivenciam o cotidiano de 

trabalho do hospital, ao final da entrevista, solicitou-se que os 

entrevistados narrassem uma situação em que ocorreu um 
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incidente e como foi vivenciar a experiência e a abordagem 

institucional frente ao incidente). 

Os participantes da pesquisa são membros da equipe 

multiprofissional que atuam no CC, nas unidades assistenciais 

e de apoio à assistência cirúrgica. A maior parte foi selecionada 

de forma aleatória, por meio de sorteio. No entanto, outros 

participantes foram intencionalmente escolhidos por exercer 

alguma função específica de interesse ao escopo do estudo, e 

ainda, alguns profissionais foram indicados pelos participantes 

durante as entrevistas. 

 Os critérios de inclusão utilizados foram: atuar no 

hospital por no mínimo um ano e trabalhar no CC e em unidades 

assistenciais e de suporte ao ato cirúrgico. Para os profissionais 

que ocupavam cargos de chefia, foram entrevistados os que 

estavam em exercício independente do tempo, haja vista a 

rotatividade nestes cargos. Os critérios de exclusão foram: estar 

de férias, licença ou se recusar a participar da pesquisa. 

 A pesquisa contou com 32 participantes que foram 

agrupados em dois grupos sendo, o Grupo 1 (um): composto 

por profissionais que atuam internamente na sala operatória 

durante o intraoperatório e diretamente na assistência cirúrgica 

ao paciente, escolhidos por meio de sorteio e indicação de 

outros profissionais; e Grupo 2 (dois): profissionais que têm um 

papel importante para a realização da assistência cirúrgica, mas 

seu locus de atuação não é a sala operatória do CC no 

intraoperatório, tendo, portanto, um papel indireto na 

assistência cirúrgica ao paciente, por esse motivo foram 

escolhidos intencionalmente.  

As entrevistas foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais. Estão identificadas de acordo 

com a sequência em que foram realizadas pela letra “E” (de 

entrevista), seguida da letra “d” quando diretamente envolvido 



CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES EM UM CENTRO CIRÚRGICO 

693 
 

no intraoperatório ao paciente, aqueles do Grupo 1 (um) ou letra 

“i” quando indiretamente envolvido na assistência cirúrgica, que 

fazem parte do Grupo 2 (dois). Após essa sequência, escreve-

se o número da entrevista, por exemplo,  Ei1, Ei2, Ei3, Ed4... 

Ed32. 

A análise dos dados foi realizada com base no referencial 

de Bardin (2016), empregando-se a técnica da análise de 

conteúdo temática, tendo em vista a análise dos “significados” 

pronunciados pelos entrevistados da pesquisa no que se refere 

à cirurgia segura.  

A análise de conteúdo se configura em três pólos 

cronológicos: primeira fase (pré-análise, sistematizar as ideias 

iniciais com a transcrição das entrevistas); segunda fase 

(exploração do material, leitura, codificação e categorização 

das entrevistas) e terceira fase (tratamentos dos resultados, 

inferências e interpretação de acordo com os objetivos e 

descobertas) (BARDIN, 2016). 

A pesquisa foi aprovada pela Câmara do Departamento 

de Enfermagem Aplicada da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais (ENA/EEUFMG), pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do hospital sob o Parecer 07/2014 

e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Minas Gerais (COEP/UFMG) sob o Parecer nº 619.723 em 

16/04/2014 e CAAE 28460314.9.0000.5149. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa contou com a participação de 32 profissionais 

de saúde de diferentes categorias e setores de atuação. 

Destes, 66,0% eram do sexo feminino e 34,0% do sexo 

masculino. A média da idade dos entrevistados foi de 36 anos, 

variando de 21 a 58 anos. O tempo médio de trabalho no 
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hospital era de 4,6 anos, variando entre um ano a 16 anos. 

Entre os profissionais, 50,0% declararam ter outro vínculo 

empregatício.  

Os participantes trabalhavam em sistema de plantões, 

87,5% no diurno e 22,0% no noturno, sendo que alguns 

trabalham nos dois turnos e outros sem padrão de horário, 

como aqueles em cargo de chefia que, apesar de trabalharem 

mais durante o dia, relatam não ter horário fixo de trabalho. 

Todos foram contratados no regime celetista, pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

A escolaridade variou de nível médio a mestrado, sendo 

que 6,3% tinham até o nível médio; 34,0% realizaram um curso 

técnico, alguns estavam fazendo tecnólogo ou graduação e 

59,4% tinham formação superior. Destes com graduação, 

21,9% realizaram residência; 28,1% alguma especialização; 

18,7% mestrado. Havia um profissional com doutoramento em 

curso. A maior parte dos participantes foi de profissionais da 

equipe de enfermagem (46,9% de enfermeiros e técnicos de 

enfermagem); seguidos da categoria médica (21,9% de 

cirurgiões e anestesiologistas); e, 12,6% de instrumentadores e 

farmacêuticos. As demais categorias representaram 19,0% do 

total de profissionais. 

A partir dos conceitos da Classificação Internacional de 

Segurança do Paciente (International Classification for Patient 

Safety – ICPS) (OMS, 2009) e dos relatos dos participantes 

serão discutidos os incidentes. Vale ponderar que foram 

escolhidos somente alguns casos relatados para 

exemplificação e que encaixá-los na taxonomia ICPS foi difícil, 

dada a interpretação dos conceitos e a falta de informações 

detalhadas do desfecho final dos casos.  

A primeira situação é de uma “circunstância notificável”, 

que consiste em uma situação com grande capacidade de 
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causar dano ao paciente, mas que não produziu nenhum 

incidente (BRASIL, 2014), conforme o exemplo a seguir. 

 

[...] campo com defeito, avental curto, avental 

rasgado ou cerzido, foi notificado à CCIH [...] optou 

ao invés de comprar tecido novo, já atendendo a 

RDC 15, utilizar o material [descartável] [...] preço 

considerável, mas melhor pra garantir a segurança 

do paciente! O objetivo é melhorar o quantitativo 

para que todas as cirurgias utilizem material de 

primeira linha (Ei5). 

 

De acordo com o profissional, os incidentes relatados 

sobre os defeitos nos materiais, mesmo tendo potencial não 

causaram dano ao paciente. Entretanto, esse tipo de incidente 

deve ser notificado pelos profissionais, pois é de suma 

importância a notificação de quaisquer incidentes, ou seja, o 

planejamento e a discussão de ação para melhora contínua da 

qualidade da assistência cirúrgica e todos os processos do 

cuidado (ALVES; CARVALHO; ALBUQUERQUE, 2019; 

GOMES et al., 2018).  

A segunda situação é de um “near miss” que se refere a 

um incidente que não atingiu o paciente (BRASIL, 2014), 

conforme os relatos a seguir. 

 
Já quase contaminaram mesa de cirurgia, mas 

não contaminaram. Contaminou tesoura, 

despreza. Já aconteceu de abrir caixa e ela estar 

molhada, aí despreza e abre outra (Ed4). 

 

Vieram pedir sala: "ah, paciente hígido! Não tem 

nada, só tá com apendicectomia. Nunca foi no 

hospital,"[...] mas eu descobri, que o paciente há 

um ano ficou internado mais de um mês no CTI por 

IAM [Infarto Agudo do Miocárdio] e estava sem 
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tratamento. Suspendeu as medicações e estava 

sentindo dores, desconforto e ia entrar para a 

cirurgia, eu que avisei o anestesiologista! Porque 

o cirurgião falou que ele não tinha nada [...] não 

causou dano diretamente e eu consegui cercar, 

mas é um absurdo [...] entram com paciente 

contaminado e que não tomaram precaução de 

contato, aerossol, paciente com TBC [...] (Ed29). 

 

O primeiro caso relata incidentes com relação à 

contaminação de materiais cirúrgicos, onde não provocou dano 

ao paciente, pois percebendo o ocorrido, os profissionais 

desprezaram o material. No segundo caso, o near miss 

consistiu em não identificar ou não repassar a história 

pregressa de forma fidedigna para os profissionais do CC, 

causando falha de comunicação na transferência de cuidados 

do pré para o transoperatório. Consequentemente causando 

riscos ao paciente posteriormente. 

Um estudo desenvolvido em Recife identificou os fatores 

causais da ocorrência de near miss na administração de 

medicamentos, sendo identificados 5.037 não conformidades 

no ciclo do medicamento (HINRICHESEN et al, 2017). Por isso, 

faz-se necessário que os serviços de saúde identifiquem e 

notifiquem os incidentes que não atingiram o paciente (near 

miss), pois contribuem para identificar a fragilidade na 

assistência, que pode levar a um evento adverso evitável no 

futuro (BONRATH; GORDON; GRANTCHAROV, 2015).  

A terceira situação é de “incidente sem dano”, que 

consistiu em um evento que atingiu o paciente, mas não causou 

dano discernível (BRASIL, 2014), conforme os relatos: 

 
[...] preciso do rapaz da radiografia. “Tá nas outras 

duas salas. Não tem”. Tem que esperar” (Ed22). 
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[...] teve falha de profissional: colheu amostra 

trocada de paciente. [...] ele teve duas sortes que 

o sangue que foi era O positivo. Passou dois, três 

dias, veio outra amostra do paciente: “A” positivo. 

Eu falei: “Não pode! Esse paciente é...”, que a 

gente tem um registro. “Colhe outra amostra!”. .“A” 

positivo! Amostra foi coletada trocada. [...] Isso é 

muito grave! Coletou de um, identificou de outro 

(Ei18). 

 

Os incidentes sem dano ocorrem também de forma 

imprevisível, pois podem ser de ordem estrutural  ou processual 

(incidente de identificação errada da amostra de sangue pré-

transfusional). O processo transfusional é complexo e deve ser 

executado por profissionais capacitados, com habilidades 

técnicas específicas, sendo de suma importância o 

conhecimento para identificação de possíveis anormalidades 

(FRAZÃO et al., 2019; GARRAUD et al., 2015; SILVA; ASIS; 

SILVA, 2017). 

A assistência à saúde abrange vários atores e 

procedimentos, englobando um conjunto de pontos críticos em 

que há a efetiva possibilidade de ocorrência de um erro. 

Embora haja reações que derivam de complicações inevitáveis, 

em sua grande maioria, essas se devem a erros humanos e, 

como tal, podem ser evitáveis (SOUSA et al., 2014). 

Em relação ao grupo sanguíneo da primeira amostra, o 

sangue “O” positivo, que foi encaminhado para administração 

no paciente, era compatível com o seu grupo sanguíneo “A” 

positivo, identificado posteriormente. No entanto, cuidados 

devem ser tomados nesse sentido, pois o erro humano tem sido 

uma das principais causas de fatalidades relacionadas com 
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transfusões por incompatibilidade do sistema sanguíneo ABO 

(STRAUSS et al., 2018).  

Essa é uma reação grave do sistema imunológico em 

razão da transfusão de componente sanguíneo, cujo grupo é 

diferente e incompatível com o do paciente (SOUSA et al., 

2014).  

Por fim, a quarta possibilidade de um incidente, e 

possivelmente mais complexa pelo seu desfecho, é o incidente 

com dano, também denominado evento adverso (BRASIL, 

2014). O primeiro caso foi marcante para os profissionais do 

hospital em estudo, sendo relatado por vários deles.  

 

Um rapaz veio fazer apendicectomia e parece que 

deu defeito no carrinho de anestesia. [...] ficou sem 

ventilar muito tempo e fez uma hipoxemia grave. 

Morte cerebral! Uma apendicite em fase um, que 

faz todo dia e ele morreu! [...] o anestesista não fez 

o checklist do aparelho. [...] Jornal e televisão. 

Anestesista afastado. Confusão. Da pior forma 

possível (Ei20). 

 

Um paciente veio operar apendicite. Parece que o 

carrinho de anestesia estava com problema. Uma 

chave que devia estar virada e não estava. O 

paciente foi a óbito. [...] É triste! A gente imagina 

que naquele lugar podia estar um amigo, um 

familiar. Foi uma fatalidade! Abala! [ênfase] 

(Ed31). 

 

[...] homem de 32 anos veio para o bloco com 

apendicite à noite. Quem fez a anestesia, ao invés 

de conectar o oxigênio e ar comprimido, só fez a 

conexão do ar comprimido. [...] teve um dano 

neurológico irreversível, [...] foi para o CTI. Como 

as janelas não eram teladas o paciente teve uma 

miíase [...]. Ao contrário do CTI que teve cuidado 
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com o bloco de não dizer que foi uma falha do 

anestesista, foi o oposto com o CTI. [...] Queriam 

ver quem era o culpado. O CTI tinha um problema 

de área física, já notificada à diretoria, mas 

naquele momento não tinha como resolver, e a 

equipe do bloco foi muito dura. Foi uma decepção 

a maneira como foi tratado o caso. Para nenhum 

profissional é agradável o erro, mas é complicado 

resolver erros procurando culpado sem olhar o 

entorno, o processo de trabalho [...] (Ei25). 

 

Tivemos um caso que foi um evento seríssimo! [...] 

paciente operado de apendicite, relativamente 

simples e teve um problema na oxigenação 

durante o procedimento. [...] evoluiu com uma 

hipóxia transoperatória. [...] não se identificou o 

motivo dessa baixa oxigenação [...] teve uma 

internação prolongada em CTI, vindo a falecer [...] 

foi um marco negativo, a gente tenta sempre 

aprender [...] foi feita revisão completa de todos os 

carrinhos, feito uma nova revisão. A fabricante do 

carrinho participou das avaliações [...] houve 

substituição por modelos mais modernos que 

talvez evitassem esse problema. A gente fica mais 

atento por causa desse fato, foi isolado, mas muito 

negativo; marcante e a gente não quer que 

aconteça de novo (Ed21). 

 

Os relatos mostraram um caso com dano  grave 

irreversível ao paciente que poderia ter sido evitado com uma  

observação rigorosa por parte de todos atores envolvidos no 

processo de trabalho e que fosse admitido que todo 

procedimento cirúrgico  pode implicar riscos à saúde do 

paciente.   

Os detalhes, as causas e as repercussões do incidente 

com o paciente operado devido a uma apendicite em fase 
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inicial, eletiva, considerado um procedimento simples, foram 

variadas, indo do fator humano à falha no equipamento.  

Para promover a adoção de medidas de segurança do 

paciente durante os procedimentos anestésicos o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) definiu novas diretrizes para a 

prática do ato anestésico. A Resolução CFM nº 2.174/2017 

detalha sobre as responsabilidades, as condições mínimas de 

segurança, além de, medidas preventivas voltadas à redução 

de riscos e ao aumento da segurança do ato anestésico 

(BRASIL, 2017). 

O paciente, antes da constatação do óbito, teve um 

episódio de miíase, devido às más condições da estrutura física 

(janelas sem telas) do Centro de Terapia Intensiva (CTI). 

Ressalta-se que há mais de 150 espécies de insetos que 

podem causar miíase em humanos, suas larvas podem gerar 

necrose e destruição dos tecidos infestados, com vários 

sintomas, dependendo dos locais acometidos e da intensidade 

da infestação (SILVEIRA et al., 2015). Este acontecimento, 

além do dano ao paciente, gerou conflito entre as equipes do 

CC e do CTI.  

Outro episódio semelhante de evento adverso, apesar da 

liderança e dos profissionais do CC terem trabalhado para que 

tais incidentes não tivessem recidiva, o mesmo problema 

ocorreu com outro paciente e foi relatado por um entrevistado. 

Entretanto, desta vez, o incidente foi percebido antes que 

houvesse uma lesão tão séria, mas foi necessário tratamento 

intensivo e, portanto, classificado como um evento adverso. 

 
[...] menina de 15 anos com abdome agudo, 

parecia apendicite e o residente me pediu pra 

operar com ele. Cheguei, examinei, vi os exames: 

irritação peritoneal. [...] No bloco ela foi 
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anestesiada, entubada e quando a gente incisou a 

pele subcutânea, o sangue estava muito escuro e 

tinha uns 5 minutos que tinha sido entubada. [...] 

perguntei ao anestesista: “O sangue tá escuro, 

está bem ventilada?” Parecia um sangue não 

oxigenado! Ele olhou, ela estava sem ser 

oxigenada. No monitor estava bradicardizando. 

Teve uma parada cardíaca. [...] massageamos, ela 

voltou. [...] foi para o CTI. [...] não teve nenhuma 

sequela, por sorte! É uma sensação péssima para 

quem está operando, [...] para quem tá 

anestesiando [...] nessa época, teve um paciente 

com sequela neurológica grave, acabou morrendo 

no CTI, porque deixou de ser ventilado, por falha 

do carrinho de anestesia, uma falha na válvula! [...] 

Aconteceu comigo, a sorte é que a menina não 

teve sequela. A neuro fez TC de crânio, tudo 

normal. Imagina se a menina morre? Entrou na 

cadeira, despediu da mãe na porta do bloco, [...] 

Pode acontecer! Mas é muito doloroso para todo 

mundo, [...] o anestesista falou: “Não sei o quê que 

aconteceu, entubei a menina. Coloquei pra 

ventilar, ventilou bem. O bocal do ventilador não 

desconectou do tubo”, os gases que ele usou 

estavam ok. A gente não conseguiu chegar a uma 

conclusão do que aconteceu (Ed19). 

 

A comparação dos episódios leva a algumas reflexões. 

Embora no primeiro caso, à primeira vista o erro tenha sido do 

anestesiologista que não manipulou adequadamente o carrinho 

de anestesia, o cirurgião daquele procedimento poderia ter 

percebido a coloração do sangue não oxigenado e alertado o 

anestesiologista, assim como o profissional do último caso 

(incidente com a menina) o fez.  

Assim, evidenciam-se duas questões: a primeira porque 

o incidente ocorreu por fatores sistêmicos e não individuais. A 



CLASSIFICAÇÃO DE INCIDENTES EM UM CENTRO CIRÚRGICO 

702 
 

segunda porque mostrou uma contradição no que se diz 

respeito aos erros não se repetirem. Os erros podem sim 

ocorrer na mesma instituição, de forma semelhante ou idêntica. 

No entanto, há uma subnotificação dos incidentes. Isto está 

relacionada ao medo dos profissionais em relação às  punições. 

Diferentemente, nas instituições com cultura de segurança 

positiva o aprendizado é baseado nos erros, de forma a 

promover modificações no comportamento e nas atitudes dos 

profissionais (ARAUJO et al., 2016; FIGUEIREDO et al., 2018).  

Ademais, faz-se necessário que os gestores de recursos 

humanos e da gestão de qualidade promovam capacitação das 

equipes, para possibilitar adoção de políticas e estratégias que 

visem ofertar apoio diante de situações de incidentes 

(DALMOLIN, 2016; SOUZA, 2019). 

O risco é a probabilidade de ocorrência de um incidente, 

ou seja, a probabilidade de um indivíduo sofrer algum dano em 

razão da exposição a um perigo. Perigo é uma circunstância, 

um agente ou uma ação com potencial para provocar danos 

(BRASIL, 2014). Para mitigação de perigos e dos riscos, é 

necessário analisar a causa raiz dos incidentes para adotar 

barreiras eficazes que impeçam a reincidência dos eventos 

adversos.  

Segundo Costa (2018), a Análise de Causa Raiz (ACR) 

é um sistema retrospectivo para verificação e reconhecimento 

das causas de incidentes ou acidentes, através da reconstrução 

dos elementos que possibilitaram o episódio e assim propor 

métodos que evitem novos casos. 

Em um estudo sobre  os sentimentos negativos dos 

profissionais de enfermagem frente aos erros de medicação 

identificou que o medo, a impotência, a incapacidade e a 

preocupação são fatores humanos intrínsecos importantes que 

podem contribuir com a ocorrência de erros na assistência ao 
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paciente e faz-se necessário propor estratégias para prevení-

los (SIQUEIRA et al., 2016).  

Tais sentimentos negativos podem levar a subnotificação 

dos incidentes, sendo indicado aprimorar a segurança do 

paciente promovendo a cultura da segurança com foco no 

aprendizado e aprimoramento buscando estratégias e condutas 

para minimizar a ocorrência do erro (BOHOMOL; OLIVEIRA, 

2018; SIQUEIRA et al., 2016). 

Os incidentes retratados neste estudo possibilitaram que 

os profissionais de saúde fizessem revisão dos processos, 

mesmo aqueles rotineiros para alcançarem uma organização 

na dinâmica de trabalho no CC. Sendo possível afirmar que há 

uma riqueza na desordem, na casualidade e na complexidade, 

ou seja, essas situações oportunizam aprendizado e mudança 

nos processos de trabalho. O sistema encontra sempre meios 

para sair do caos, por meio de mudanças, integração e 

organização, ocorrendo de forma dinâmica e proporcionando 

crescimento e flexibilidade. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os relatos dos profissionais mostraram a complexidade 

dos incidentes e o caos proveniente desse que potencializam a 

transformação dos processos de trabalho.  

Compreende-se que o erro é algo intrínseco ao ser 

humano e quanto mais complexo for os procedimentos maiores 

as chances dos eventos ocorrerem. Entretanto, notificar os 

incidentes é a forma mais fácil de evitar novos casos e 

aprimorar o cuidado prestado ao paciente.  

Além disso, deve-se investir na melhor capacitação e 

atualização dos profissionais visando uma assistência com o 

mínimo de danos aos pacientes. 
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Por fim, a segurança do paciente contribui para uma 

nova abordagem ao erro, possibilita melhor compreensão dos 

eventos, resolutividade, menores índices de incidentes, a partir 

da discussão dos já ocorridos e das técnicas para evitar e 

diminuir os riscos de reicidivas desses eventos.  

Para isso, deve-se estimular a notificação dos incidentes, 

pois são indispensáveis para garantir a promoção da 

assistência segura. É necessário repensar as consequências 

dos erros cometidos, para estimular que as notificações sejam 

realizadas, diminuindo os sentimentos negativos dos 

profissionais, não buscando encobrir os fatos, todavia, 

promover o acolhimento dos profissionais, dos pacientes e dos 

familiares envolvidos, buscando prevenir novos incidentes e a 

melhor conclusão para os eventos. 
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RESUMO: O serviço de atendimento pré-hospitalar pode ser 
definido como o processo de todas as ações que antecedem a 
chegada da vítima que sofreu algum tipo de trauma ao ambiente 
hospitalar, e pode influenciar positivamente na redução das 
taxas de morbidade e mortalidade. Este estudo objetivou 
identificar, a partir da literatura científica, as competências 
concernentes ao enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, 
com foco à vítima de trauma. A referente pesquisa trata-se de 
uma revisão narrativa da literatura de caráter descritivo e 
abordagem qualitativa. A busca online se deu a partir da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), apropriando-se das bases 
de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 
Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). Os 
principais achados evidenciam que no atendimento pré-
hospitalar, o enfermeiro socorrista, bem como o restante da 
equipe, deve possuir conhecimentos e habilidades que atuem 
em consonância entre a teoria e prática, de modo que não 
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prolongue o período interventivo, e sim, favoreça a rapidez dos 
cuidados prestados à vítima no momento do socorro. A partir 
dessa revisão, foi possível identificar, compreender e 
reconhecer que o profissional enfermeiro tem suma importância 
na conjuntura que integra o Atendimento Pré-Hospitalar, e que 
sua atribuição é específica e determinante para alcançar a 
excelência no socorro às vítimas que sofreram algum tipo de 
trauma. 
Palavras-chave: Enfermagem. Trauma. Assistência pré-
hospitalar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) pode ser 

definido como o processo de todas as ações que antecedem a 

chegada da vítima que sofreu algum tipo de trauma, ao 

ambiente hospitalar e pode influenciar, positivamente, na 

redução das taxas de morbidade e mortalidade (SZERWIESKI; 

OLIVEIRA, 2015). 

No Brasil, atualmente, o APH está estruturado em duas 

modalidades: o Suporte Básico de Vida (SBV) e o Suporte 

Avançado de Vida (SAV).  O SBV pode ser definido como a 

preservação da vida, sem o uso de manobras invasivas, 

podendo esse atendimento ser realizado por pessoas treinadas 

em primeiros socorros. Em se tratando do SAV, define-se por 

manobras especializadas e invasivas, com maior complexidade 

e, por este motivo, o atendimento é realizado, exclusivamente, 

por profissionais capacitados, dentre eles, o enfermeiro. Assim, 

a atuação da enfermagem está relacionada à assistência direta 

ao paciente grave com risco de morte (GASPERI; PEREIRA; 

FERREIRA, 2018). 
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Quando se fala em paciente grave, destacam-se os que 

sofrem múltiplos traumas já que o estado da vítima pode 

deteriorar rapidamente devido ao acometimento de várias 

partes do organismo, havendo risco de vida (BEZERRA et al., 

2015). 

Além das lesões relacionadas ao trauma, outras 

intercorrências podem acontecer, ocasionando incapacidades 

físicas e/ou mentais, podendo elas serem temporárias ou 

permanentes, acarretando até mesmo o óbito. Dessa forma, a 

pessoa vítima de trauma enfrenta um processo angustiante, 

pois é tomada por um turbilhão de sentimentos, que começa 

desde a confusão diante do acontecido, o acidente, passando 

também pelo o medo do desconhecido, a mutilação, algumas 

alterações na sua identidade e na sua integridade corporal e o 

próprio temor perante à morte (CESTARI et al., 2015). 

Dessa forma, o APH pode contribuir significativamente 

na redução das taxas de morbidade e mortalidade 

proporcionadas por um trauma. O processo de acidente que 

envolve diversos tipos de traumas tem indicado que, além de 

ser uma das principais causas de morte no Brasil, nos últimos 

10 anos, o número de vítimas que sofreram algum tipo de lesão 

traumática cresceu consideravelmente. Isso gerou um altíssimo 

custo ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo também 

considerado como um problema de saúde púbica no país 

(FRANÇA et al., 2019). 

Corroborando com essas informações, Biz e 

colaboradores (2016) consideram que as lesões traumáticas 

são um problema importante, não apenas pelo alto índice de 

mortalidade, mas também pela consequente incapacidade 

ocasionada. Dentre elas, podem ser citadas as lesões cerebrais 

irreversíveis e as deficiências físicas, as quais levam a um 
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comprometimento da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, gerando repercussões econômicas pela perda da 

força de trabalho da vítima, assim como pela necessidade de 

reabilitação. 

Deste modo, o processo dos serviços do APH deve ser 

altamente estruturado a partir de tecnologias que auxiliem no 

estabelecimento de relações entre os profissionais que estão 

diretamente ligados nesse sistema, tendo como alvo atender 

vítimas em caráter de urgência e emergência fora do âmbito 

físico hospitalar. O trabalho desenvolvido no atendimento ao 

cliente traumatizado pode ser caracterizado como um trabalho 

coletivo, cujo resultado final depende de cada membro da 

equipe, que atua de acordo com o seu conhecimento adquirido 

durante seu processo de formação acadêmica (SZERWIESKI; 

OLIVEIRA, 2015). 

Dentre os profissionais que prestam atendimento ao 

paciente vítima de trauma, o enfermeiro tem um papel de 

extrema importância em todos as esferas da saúde, tornando 

essencial a sua presença na Atenção Pré-Hospitalar, para o 

qual tem respaldo e competência técnica e científica para 

prestar cuidados. Ele participa ativamente nesse processo, 

assumindo, em conjunto com a equipe, a responsabilidade de 

prestar uma assistência de qualidade às vítimas que sofreram 

algum tipo de trauma (RIBEIRO; SILVA, 2016). 

Nesse campo, o enfermeiro é protagonista na assistência 

à vítima de trauma. Pois, é o profissional habilitado a realizar 

atendimento tendo como pressuposto a utilização da 

sistematização da assistência de enfermagem, tornando os 

conhecimentos sistematizados. Este processo, trata-se de uma 

ação que visa à assistência integral e humanizada, suprindo as 

indispensabilidades humanas básicas (BEZERRA et al., 2015). 
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Assim, a atuação do enfermeiro ocorre de forma 

sistematizada, sendo regulamentada por uma legislação 

específica, que delibera suas competências legais, com o 

respaldo para atender o cliente traumatizado, podendo ainda, 

quando necessário, tomar decisões imediatas regulamentadas 

de acordo com seu exercício profissional (SZERWIESKI; 

OLIVEIRA, 2015). 

Ante ao exposto, espera-se que o estudo proporcione a 

reflexão dos profissionais, bem como gestores quanto a 

importância da atuação profissional do enfermeiro frente ao 

atendimento pré-hospitalar ao paciente vítima de trauma, 

destacando a relevância do referido profissional para uma 

assistência segura e de qualidade, contribuindo para a redução 

da mortalidade, bem como das incapacidades decorrentes do 

trauma. Além disso, o atual estudo poderá servir de estímulo 

para o desenvolvimento de outras pesquisas relacionadas a 

temática. 

Assim, o presente constructo objetiva revisar a produção 

científica referente as principais competências do enfermeiro no 

Atendimento Pré-Hospitalar, com foco na assistência ao 

paciente vítima de trauma. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de Revisão Narrativa da Literatura 

de caráter descritivo e abordagem qualitativa.  

Esse tipo de revisão caracteriza-se como um evento que 

objetiva descrever e discutir o desenvolvimento ou o “estado da 

arte” de um determinado assunto sob o ponto de vista teórico 

ou contextual. Logo, determina-se pela análise da literatura por 

meio de livros, artigos de revistas, teses, dentre outros; para a 



COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR CONDUCENTE AO INDIVÍDUO VÍTIMA DE TRAUMA 

712 
 

interpretação e análise crítica pessoal do autor. A revisão 

narrativa da literatura favorece ao leitor atualizações em 

assuntos particulares definidos por um curto espaço de tempo, 

simplificando, desse modo, a observação dos leitores envoltos 

com pesquisas dessa natureza (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 

2014). 

O estudo descritivo determina a observação, registro e 

descrição dos dados de um acontecimento decorrente a partir 

de uma determinada amostra ou população, não cabendo a 

análise crítica do conteúdo. Nesta perspectiva, o delineamento 

selecionado não permite a associação para pesquisas que 

objetivam elucidar hipóteses ou afins (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). 

O método qualitativo correlaciona a conexão entre 

objetivo e resultados, uma vez que não se conformam em 

dados a partir de números, sendo assim, este enquadra-se no 

tipo de pesquisa descritiva. A pesquisa qualitativa está mais 

comumente associada a razões de natureza social e cultural 

com vistas a particularidades complexas e específicas do eixo 

supradito (PRAÇA, 2015). 

Levando em consideração que toda pesquisa parte de 

um pressuposto, a inquietude que motivou o desenvolvimento 

dessa perquirição foi: Quais cruciais funções competem ao 

enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar voltado a vítimas de 

trauma? Após a formulação dessa questão de pesquisa, 

enquadrou-se os descritores a serem utilizados, dando início ao 

processo metodológico no que se refere à busca online de 

estudos que contemplassem o assunto em foco. 

A busca por resultados foi realizada nas seguintes bases, 

indexadas através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
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Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). 

Os descritores empregados situam-se no idioma 

português e estão padronizados pelo Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS); sendo eles: Enfermagem; Assistência; 

Trauma; e Assistência Pré-Hospitalar, os quais foram 

conjugados a partir do operador booleano AND, haja vista que 

eles estão enquadrados em categorias distintas na plataforma. 

Subsequentemente, os descritores supraditos foram 

alocados na plataforma online, BVS, e, após o cruzamento, 

obtiveram-se inicialmente um resultado de 1.883 documentos. 

Desse modo, foram selecionadas a bases de dados almejadas 

(LILACS, BDENF e MEDLINE), a partir do primeiro processo de 

filtragem, remanescendo em 663 resultados. 

O segundo filtro empregado foi o de assunto principal, 

considerando: ferimentos e lesões; enfermagem em 

emergência; cuidados de enfermagem; e papel do profissional 

de enfermagem, resultando em 328 resultados. 

Após aplicados os processos de filtragem descritos 

anteriormente, se iniciou a adequação de referências a partir 

dos critérios de elegibilidade dos estudos. Para critérios de 

inclusão, aplicou-se: documentos gratuitos, do tipo artigo, 

idioma português, inglês e espanhol, e publicados entre os anos 

de 2015 a 2019, obtendo 57 artigos. Como critérios de 

exclusão: artigos repetidos e que não contemplassem a 

temática proposta, desconsiderando 46 artigos. Ao final, a 

amostra compôs-se de 11 artigos que foram utilizados como 

subsídio para a construção deste estudo. A coleta de dados se 

deu no período de março a setembro de 2019. 

A partir dos artigos selecionados, foi realizada uma 

leitura crítica e interpretativa com a necessária imparcialidade e 
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objetividade, na qual foram relacionadas às informações e 

ideias dos autores com o objetivo do estudo. A partir da leitura, 

os resultados foram apresentados de forma descritiva. 

O processo de filtragem e os critérios para elegibilidade 

dos estudos estão melhor sistematizados nas figura 1 e figura 

2, dispostas a seguir. 

Figura 1. Fluxograma com a seleção dos artigos encontrados 

conforme orientação dos critérios estabelecidos. Iguatu-CE, 

Mai., 2019. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 2. Fluxograma com processo de elegibilidade dos 

estudos. Iguatu-CE, Mai., 2019. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos selecionados encontram-se elencados no 

Quadro 1. 

 

QUADRO 1 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

AUTOR TÍTULO OBJETIVO BASE DE 
DADOS 

AN
O  

BEZER
RA, 
Y.C.P. 
et al. 

Politraumatismo: 
conhecimento dos 
estudantes de 
enfermagem acerca 
das práticas 
assistenciais. 

Avaliar o 
conhecimento dos 
estudantes de 
enfermagem acerca 
das práticas 
assistenciais 
voltadas ao paciente 
politraumatizado. 

LILACS 201

5 

BIZ C. et 
al. 

Orthopaedic 
nursing challenges 
in poly-traumatised 
patient journal: a 
critical analysis of 
an orthopaedic and 
trauma unit. 

Investigar o 
tratamento definitivo 
de pacientes 
politraumatizados em 
uma enfermaria 
ortopédica italiana, a 
fim de destacar seus 
pontos fortes e fracos 
em comparação com 
a literatura mais 
recente.  

MEDLINE 201

6 

BORDI
N, V. et 
al. 

Liderança em 
enfermagem na 
perspectiva de 
enfermeiros 
assistenciais de um 
hospital público da 
tríplice fronteira. 

Caracterizar a 
percepção de 
enfermeiros que 
atuam na assistência 
de um hospital 
público sobre 
iderança e identificar 
dificuldades 
encontradas para 
exercê-la. 

MEDLINE 201

8 
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CESTA
RI, V. R. 
F. et al. 

Tecnologias do 
cuidado utilizadas 
pela enfermagem 
na assistência ao 
paciente 
politraumatizado: 
revisão integrativa. 

Indentificar as 
tecnologias do 
cuidado utilizadas 
pelo enfermeiro na 
assistência ao 
paciente 
politraumatizado. 

LILACS 201

5 

FRANÇ
A, A. A. 
et al. 

Resiliência das 
dificuldades do 
profissional de 
enfermagem no 
atendimento pré-
hospitalar perante 
as intolerâncias dos 
familiares. 

Conhecer as 
superações dos 
enfermeiros no 
atendimento pré-
hospitalar perante as 
dificuldades 
vivenciadas por 
intolerância dos 
familiares. 

BDENF 201

9 

GASPE
RI, S. M; 
PEREIR
A, A. D; 
FERREI
RA; C. 
L. L. 

Atuação do 
enfermeiro no 
atendimento pré-
hospitalar móvel: 
Relato de 
experiência. 

Descrever a 
experiência de uma 
acadêmica de 
enfermagem em uma 
unidade de 
atendimento pré-
hospitalar móvel.  

LILACS 201

8 

GOMES
, A.T.L. 
et al. 

Segurança do 
paciente em 
situação de 
emergência: 
percepções da 
equipe de 
enfermagem.  

Conhecer a 
percepção dos 
profissionais de 
enfermagem quanto 
aos aspectos 
essenciais para a 
prestação de um 
cuidado seguro ao 
paciente 
politraumatizado no 
serviço de 
emergência. 

MEDLINE 201

9 

KOLHS, 
M. et al. 

A enfermagem na 
urgência e 
emergência: entre o 
prazer e o 
sofrimento. 

Verificar quais os 
fatores que levam 
prazer e sofrimento 
aos profissionais da 
enfermagem que 
atuam em um setor 
de urgência e 

BDENF 201

7 
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emergência 
hospitalar, e 
estratégias 
defensivas.   

MORAI
S 
FILHO, 
L. A. et 
al. 

Competência legal 
do enfermeiro na 
urgência/emergênci
a. 

Conhecer quais 
procedimentos 
/aspectos/situações 
relacionados aos 
serviços de 
urgência/emergência 
foram objeto de 
regulamentação 
pelos conselhos de 
Enfermagem. 

MEDLINE 201

6 

OLIVEI
RA, L. 
A. M. et 
al. 

Assistência de 
enfermagem aos 
pacientes vítimas 
de traumatismo 
crânioencefálico: 
revisão integrativa. 

Intuito de apresentar 
uma revisão 
integrativa acerca da 
assistência de 
enfermagem, 
expondo quais foram 
as principais 
intervenções de 
enfermagem diante 
de uma paciente 
vítima de TCE. 

BDENF 201

8 

PERES, 
P. S. Q. 
et al. 

Atuação do 
enfermeiro em um 
serviço de 
atendimento pré-
hospitalar privado. 

Conhecer a 
percepção de 
trabalhadores de 
saúde sobre a 
atuação do 
enfermeiro em um 
serviço de 
atendimento pré-
hospitalar. 

MEDLINE 201

8 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O trabalho em saúde é desenvolvido com o propósito de 

promover, prevenir e assistir a saúde da população e/ou 

coletividade. Desse modo, variadas áreas em saúde estão 

dispostas nos serviços assistenciais, com o objetivo de fornecer 
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o delineamento de condutas conforme peculiaridade de cada 

ciência, tendente a situação de cada paciente (KOLHS et al., 

2017). 

No âmbito de urgência e emergência, focalizando um 

indivíduo que sofreu lesão traumática, se percebe que devido à 

complexidade da assistência, determinados profissionais se 

destacam a partir das suas capacidades técnico-científicas para 

a efetivação de condutas, no que tange ao cuidado para o 

necessitado, evitando o risco de morte iminente oriunda dos 

casos emergenciais. Dentre estes profissionais, destacam-se o 

profissional enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem, 

médico, essencialmente (PERES et al., 2018). 

No que diz respeito ao papel do enfermeiro, sabe-se que 

ele está inserido desde os serviços móveis de urgência e 

emergência, tal qual nas unidades hospitalares de baixa, média 

e alta complexidade de urgência e emergência. Este, por sua 

vez, está respaldado pelo Conselho Federal de Enfermagem no 

que se refere ao exercício profissional legal e gerenciamento da 

equipe de enfermagem, seja no setor de Atendimento Pré-

Hospitalar, ou no próprio no hospital (COFEN, 2011). 

Ressalta-se ainda que no atendimento à vítima de 

trauma, o enfermeiro tem diversas atribuições, possuindo o 

principal papel na articulação e integração da equipe, 

adquirindo reconhecimento como coordenador da equipe de 

enfermagem, fazendo, assim, o método de educação 

permanente de sua equipe, que pode ser composta de técnicos 

e auxiliares de enfermagem (FRANÇA et al., 2019). 

  Ainda no que diz respeito as atribuições do enfermeiro 

dentro da equipe, França e colaboradores (2019) afirmam que 

dentre os profissionais que compõe as equipes durante o 

transcurso do Atendimento Pré-Hospitalar, cabe ao enfermeiro 



COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR CONDUCENTE AO INDIVÍDUO VÍTIMA DE TRAUMA 

720 
 

a articulação do atendimento com os demais membros, bem 

como a resolução de conflitos e estabelecimento de uma 

assistência multiprofissional. 

Com relação a assistência prestada no APH, sabe-se 

que esta objetiva a prestação de cuidados às vítimas de 

adversidades de caráter de urgência e/ou emergência. Este, 

condiciona um atendimento imediato extrínseco ao meio físico 

hospitalar, direcionado a pacientes que desenvolvem 

disfunções neurológicas, cardíacas, traumáticas, dentre outras, 

as quais desfavorecem a locomoção por si mesmos até uma 

unidade com maior aporte tecnológico para fornecerem o apoio 

imediato (RIBEIRO; SILVA, 2016). 

Além disso, quando se fala em APH é de suma 

importância ter um amplo conhecimento sobre diversas 

situações de saúde, bem como possuir domínios eficazes 

diante de técnicas que exercem dentro do trabalho no âmbito 

pré-hospitalar cotidianamente. Logo, observa-se que é um 

ambiente de trabalho onde se tem uma limitação de tempo para 

agir, inúmeras funções a serem realizadas e circunstâncias 

clínicas dos usuários que necessitam agilidade e eficiência do 

profissional para eliminar o risco de morte (KOLHS et al., 2017). 

Ainda no que diz respeito a remoção até uma unidade 

hospitalar, sabe-se que o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) é, atualmente, o principal suporte pré-

hospitalar em uso no Brasil. Este, abrange uma gama de 

serviços que favorecem o prognóstico do paciente até a 

chegada numa unidade especializada de saúde. Atualmente é 

disposto pelo programa, a UTI móvel e helicóptero, equipados 

para casos graves de caráter emergencial; unidades de suporte 

básico e motolância, para casos de socorro imediato, mas que 

não haja risco de morte imediato; veículos de transportes e 
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veículos de intervenção rápida, conferem o transporte de 

vítimas de urgência para hospitais; e ambulancha, utilizada em 

ocorrências de nível aquático (RIBEIRO; SILVA, 2016). 

Mesmo havendo tanta sofisticação com relação a 

abrangência desse programa para a sociedade, numerosos 

vieses estão presentes diariamente no serviço, impedindo por 

vezes uma conduta apropriada que minimize a complicação dos 

usuários. Diariamente, muitas vítimas de afecções traumáticas 

morrem devido a defasagem da assistência que deveria ser 

prestada a eles, bem como a própria negligência dos programas 

que carecem de insumos básicos e essenciais para os cuidados 

que deveriam ser oferecidos a este indivíduo (SILVA et al., 

2016; OLIVEIRA et al., 2018). 

Nesta perspectiva, é observada a ação da equipe de 

enfermagem quanto ao tratamento dessa clientela, mesmo com 

o enfrentamento de numerosas dificuldades. É notório que a 

criatividade do enfermeiro condiciona a uma assistência no 

mínimo razoável, tendo em vista a complexidade de certas 

situações, praticando suas funções de forma relevante para a 

sobrevida de seus pacientes (MORAIS FILHO et al., 2016). 

No Atendimento Pré-Hospitalar, o enfermeiro socorrista, 

bem como o restante da equipe, deve possuir conhecimentos e 

habilidades que atuem em consonância entre a teoria e prática, 

de modo que não prolongue o período interventivo, e sim 

favoreça a rapidez dos cuidados prestados à vítima no 

momento do socorro (CESTARI et al., 2015). 

No que concerne a rapidez ao atendimento do paciente 

traumatizado, sabe-se que a primeira hora ou “hora de ouro” 

após o trauma oferece a maior possibilidade de intervenção nas 

condições de risco de morte do paciente. Portanto, ações 

rápidas e precoces podem minimizar o desencadeamento de 
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lesões secundárias e reduzir a morbidade em pacientes com 

múltiplos traumas graves, de modo a aumentar os índices de 

sobrevivência com o mínimo de sequelas possível. Dessa 

forma, o atendimento deve ocorrer de forma rápida, sendo o 

enfermeiro importante nesse processo (GOMES et al., 2019). 

Sabe-se que as atividades distintas que correspondem 

ao enfermeiro no processo assistencial a vítimas de trauma, 

contemplam: avaliação clínica do acidentado partir de 

instrumentos científicos como a Escala de Coma de Glasgow, 

por exemplo; análise dos riscos potenciais do ambiente para 

prestação do socorro; auxilio e/ou aferição de sinais vitais; 

realização de curativos a depender do nível de 

comprometimento do local traumatizado e se necessário; 

supervisão da equipe técnica de enfermagem e administração 

de medicamentos conforme prescrição médica ainda no APH 

(MORAIS FILHO et al., 2016). 

Juntamente aos outros profissionais socorristas, o 

enfermeiro desempenha ainda desobstrução de vias aéreas; 

mobilização da coluna cervical quando e se possível; auxilio na 

rolagem da vítima apropriadamente, exercendo atenção total ao 

membro traumatizado; colocação de Colete Estabilizador 

Dorsal (KED); mobilização de membro com ou sem fratura 

exposta conforme protocolado por manuais; imobilização do 

indivíduo em maca rígida com vítima em pé ou deitada; controle 

de sangramento e transporte seguro do indivíduo até o centro 

de referência (PERES et al., 2018). 

Para além da assistência tecnicista, Peres et al. (2018) 

afirmam que o enfermeiro não é apenas mais um componente 

da equipe de APH, este desempenha atividades extra 

assistencialistas que favorecem o bom desempenho das 

unidades pré-hospitalares, sendo estas de caráter gerencial e 
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interdisciplinar, conforme apropriado por estes durante o 

período academicista. 

Dessa forma, o profissional de enfermagem confere toda 

organização da unidade polo de urgência e emergência pré-

hospitalar. Ele revisa insumos que devem estar no interior das 

ambulâncias, apropriação e fixação de escalas, revisão de 

produtos e equipamentos obrigatórios para prestação de 

socorro na unidade periodicamente, realiza triagem via 

telefonemas, encaminha vítimas a unidades especializadas, se 

este for o caso, dentre outras diversas funções administrativas 

(RIBEIRO; SILVA, 2016). 

Corroborando, Gomes e colaboradores (2019) afirmam 

que o enfermeiro desenvolve uma atuação pautada na 

adequação do ambiente e organização do setor, gerenciamento 

de insumos e materiais, articulação com outros profissionais da 

saúde, desenvolvimento de rotinas e protocolos, orientação de 

pacientes e familiares, visando um atendimento seguro e livre 

de danos. 

Quanto a articulação dentro da equipe de enfermagem e 

com outros profissionais, sabe-se que os enfermeiros, 

independentemente de ocuparem cargos na assistência ou 

gerência, devem conhecer e apropriar-se das competências 

que lhes são cabíveis, uma vez que, com frequência, ocuparão 

um lugar de liderança na equipe, utilizando para tanto, 

habilidade e conhecimento técnico-científico que irá contribuir 

como ferramenta nos mais diversos contextos da prática 

profissional, ressaltando-se o atendimento de 

urgência/emergência no Atendimento Pré-Hospitalar (BORDIN 

et al., 2018). 

Com relação ao desenvolvimento de rotinas e protocolos, 

enfermeiros tem dedicado atenção à construção e validação de 
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rotinas e protocolos voltados a melhoria/transformação da 

prática profissional. Sabe-se que as utilizações de tais 

instrumentos apresentam resultados positivos no que diz 

respeito a redução da variabilidade de condutas, facilitando a 

tomada de decisão, tendo como base evidências científicas 

nacionais e internacionais que são utilizadas para a construção 

dos referidos instrumentos (FIGUEIREDO et al., 2018). 

Desse modo, percebe-se a versatilidade que este 

profissional oferece para área de APH, agregando ao 

atendimento às vítimas traumáticas um gerenciamento 

idealmente oportuno para a efetivação do socorro. Vale 

salientar ainda, que é o enfermeiro quem possui destaque 

também no serviço hospitalar que recebe o paciente lesado, 

empregando as ferramentas científicas da enfermagem com 

vistas a proporcionar a reabilitação diligente desse paciente 

(PERES et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Este estudo contribuiu para a compreensão de que o 

profissional enfermeiro assume papel de extrema importância 

no processo de Atendimento Pré-Hospitalar, articulando, 

integrando toda a equipe e contribuindo para uma relação 

positiva entre serviço e utilizadores do sistema. O atuante, em 

uma de suas atribuições nesse processo de atender a vítima 

que sofreu algum tipo de trauma, assume a função de 

coordenar e gerenciar toda a equipe de enfermagem. 

Durante o estudo foi possível identificar que o enfermeiro 

amplificou seu recinto de atuação, a respeito do atendimento 

nos últimos anos. Além do trabalho de gerência e 

administração, elaboração de protocolos de atendimento, esse 
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profissional realiza trabalho no âmbito assistencial no processo 

de suporte básico ou avançado de vida. 

Este possibilitou, ainda, identificar, compreender e 

reconhecer que o profissional enfermeiro tem suma importância 

em uma conjuntura que integra o Atendimento Pré-Hospitalar, 

fazendo-se saber ainda que sua atribuição é específica e 

determinante para alcançar a excelência no socorro às vítimas 

que sofreram algum tipo de trauma. 
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RESUMO: A dor é um sintoma subjetivo prevalente nos 
pacientes oncológicos, responsável pela diminuição da 
qualidade de vida dos mesmos e aumento da ansiedade e 
depressão. Para compreendê-la, o enfermeiro deve considerar 
fatores que podem repercutir na percepção e tolerância da dor 
por parte dos pacientes. O referido estudo do tipo revisão 
integrativa da literatura objetivou avaliar a percepção dos 
enfermeiros na identificação da dor oncológica em pacientes 
pediátricos e elencar as condutas do profissional de 
enfermagem para alívio da mesma nessas circunstâncias. A 
seleção dos artigos foi realizada entre os meses de julho e 
outubro de 2019, na Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em 
Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), além de sites de órgãos nacionais e 
internacionais que possuíam protocolos eletrônicos. Após a 
aplicação dos critérios, foram inseridos sete artigos. A literatura 
destaca a dificuldade na percepção da dor por parte da equipe 
de enfermagem, bem como a inadequação quanto ao manuseio 

mailto:julia.sanjos18@gmail.com


CONDUTA DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO E MANEJO DA DOR 

ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA  

728 
 

das escalas de dor. Além disso, para o alívio da dor, foram 
elencadas a analgesia e medidas não farmacológicas como 
massoterapia, distração, dentre outros. Dessa forma, conclui-
se que a atuação do profissional de enfermagem no setor 
oncológico pediátrico requer conhecimento teórico-prático e 
maior atenção por parte da equipe.  
Palavras-chave: Manejo da dor, oncologia, enfermagem 

pediátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são a 

causa de altos índices de morbimortalidade no Brasil e no 

mundo. Entre as quatro maiores doenças crônicas não 

transmissíveis estão inseridas as neoplasias. No ano de 2012, 

o câncer foi responsável  por aproximadamente 22% dos óbitos 

referentes às DCNT (WHO, 2014).   

Segundo a OMS (2014), o câncer se caracteriza como a 

segunda maior causa de mortes no mundo, sendo influenciado 

pelo desenvolvimento de cada país. Vale ressaltar que os casos 

subnotificados em locais de baixa renda per capita, podem estar 

associados às condições desiguais de acesso aos serviços de 

saúde quanto aos cuidados voltados à prevenção e controle da 

doença. Com isso, é perceptível atualmente uma mudança no 

perfil de adoecimento da população brasileira, estando o câncer 

entre as doenças não transmissíveis de impacto (WHO, 2014). 

  De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 

2018), no Brasil foram estimados, para cada ano do biênio 

2018-2019, 12.500 novos casos de câncer em crianças e 

adolescentes com idade máxima de 19 anos. Tal patologia é 
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multifatorial e gera uma desordem no crescimento celular, 

provocando a formação de tecidos irregulares que afetam 

outros tecidos e órgãos, e consequentemente suas funções 

normais (INCA, 2018). 

 Os fatores ambientais de risco para desenvolvimento dos 

cânceres infanto-juvenis, ainda não são claros. Fato este que 

dificulta a prevenção da doença.  

De acordo com a American Cancer Society (2019), a 

maioria das neoplasias infantis não tem como causa 

necessariamente alterações herdadas no DNA, mas sim, se 

tornam resultado de alterações genéticas que acontecem no 

início da vida da criança, ou podem ocorrer a qualquer momento 

da vida da mesma, chamada de mutação adquirida. As causas 

dessas alterações genéticas ainda não são conhecidas e 

muitas vezes associadas a eventos aleatórios de mutação 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2019).   

O câncer infantil corresponde a aproximadamente 3% 

dos casos de câncer no Brasil (INCA, 2018). Segundo o 

apontamento do Hospital Israelita Albert Einstein (2019), os 

tumores infanto-juvenis mais frequentes são as leucemias, os 

relacionados ao sistema nervoso central e linfomas que atingem 

o sistema linfático (INCA, 2018; HIAE, 2019). 

Vale ressaltar que tão importante quanto o tratamento do 

câncer em si, é a necessidade de direcionamento da atenção 

aos aspectos sociais da doença, principalmente quanto ao seu 

contexto familiar. Ao invés de vislumbrar o modelo biomédico 

de assistência, a recuperação deve estar baseada na melhora 

do bem-estar e na qualidade de vida do paciente (INCA, 2018; 

HIAE, 2019).  

Os pacientes oncológicos apresentam alta prevalência 

de sintomas físicos como dor, fadiga, sono, pele seca, coceira 
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e psicossociais  como os sentimentos de preocupação, medo, 

ansiedade e depressão. Esse domínio impacta 

significativamente na qualidade de vida dos mesmos 

(AZEVEDO et al., 2017). 

Dessa forma, é dever da equipe de saúde garantir uma 

assistência cuja avaliação do paciente auxilia na identificação 

dos sintomas, para implementação de tratamentos adequados 

e direcionados às necessidades dos pacientes, com o objetivo 

de reduzir o sofrimento vivenciado por eles (AZEVEDO et al., 

2017). 

 Um estudo prospectivo em um ambulatório oncológico 

avaliou que os integrantes da pesquisa reportaram sintomas de 

ansiedade e depressão. Ademais, observou-se que logo após 

a fadiga, a dor foi uma das queixas mais frequentes dos 

pacientes, responsável por pouco mais de 53% dos casos 

(AZEVEDO et al., 2017). 

A dor é um sintoma comum nos pacientes com câncer e 

traz consigo sofrimento intenso, pode interferir no âmbito 

fisiológico, psíquico, social e espiritual. Definida pela 

Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como 

uma experiência sensorial e emocional desagradável associada 

a uma lesão real ou potencial dos tecidos, a dor é vivenciada 

por 70% dos indivíduos com câncer na fase inicial da doença 

(IASP, 2014).  

Estima-se que, assim como os adultos durante o 

processo ativo de tratamento e diagnóstico de doença maligna 

avançada, as crianças com neoplasia experienciam situações 

semelhantes de dor. Como consequências do não alívio da dor, 

os pacientes oncológicos podem apresentar comprometimento 

funcional, imobilidade, isolamento social e sofrimento 

emocional e espiritual, bem como pode interferir em terapias 
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potencialmente curativas, interrompendo sua continuidade 

(IASP, 2014).  

Embora haja formas de tratamento precoce contra o 

câncer,  as estatísticas inferem ainda a associação destes 

pacientes em tratamento oncológico com a dor. Tal fator, entre 

outros motivos, se explica pelo medo do manejo de opióides 

pela equipe de saúde, assim como a limitação de verbas 

dispostas pela organização governamental, ou relacionada aos 

próprios pacientes, dificultando o acesso do indivíduo a 

medicamentos eficazes (IASP, 2014).  

Dessa forma, o presente trabalho busca auxiliar no 

rastreio das condutas de alívio da dor, visto a necessidade de 

preenchimento de algumas dessas lacunas no processo de 

prestação do cuidado. Para isso, objetiva-se avaliar a 

percepção dos enfermeiros na identificação da dor oncológica 

em pacientes pediátricos e elencar as condutas do profissional 

de enfermagem para alívio da mesma nessas circunstâncias.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, de abordagem qualitativa, sobre as condutas dos 

profissionais enfermeiros na identificação do grau da dor no 

paciente oncológico e seu manejo, no setor de pediatria.  

Para tornar sistematizada a condução do estudo, foram 

adotadas cinco etapas: identificação da questão de pesquisa; 

reconhecer os estudos relevantes; selecionar os estudos; 

mapear os dados apresentados; agrupar, resumir e relatar os 

resultados encontrados (SOARES et al., 2014). 
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O levantamento de dados foi executado, entre os meses 

de julho e outubro de 2019, fazendo-se uso de estudos 

relevantes por meio da consulta direta às bases de dados 

eletrônicas disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

especificamente nas bases: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional 

em Ciências da Saúde (MEDLINE); Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). Além disso, foram pesquisados sites de 

órgãos que possuíam protocolos eletrônicos, dentre eles a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), American Cancer Society, Hospital Israelita 

Albert Einstein (HIAE) e International Association for the Study 

of Pain (IASP). 

Com base no exposto, a partir da delimitação do tema foi 

formulada a questão norteadora da pesquisa: quais as condutas 

do profissional enfermeiro na percepção da dor em pacientes 

oncológicos pediátricos e suas formas manejo? 

Para a pesquisa nas bases de dados, foram aplicados os 

seguintes descritores encontrados no Descritores de Ciências 

da Saúde (Decs): manejo da dor, oncologia, enfermagem 

pediátrica, os quais são equivalentes no Medical Subject 

Headings (MeSH) como: pain management, medical oncology 

e pediatric nursing. Com intuito de encontrar o maior número de 

estudos possíveis, realizou-se a permuta entre os descritores, 

fazendo-se uso dos operadores booleanos (AND e OR). 

Como critérios de inclusão, optou-se por utilizar 

trabalhos que estivessem na configuração de um de artigo 

científico completo (originais, revisões sistematizadas, relatos 

de experiências, ensaios teóricos, reflexões), bem como 

estudos cuja palavra-chave está em consonância com o 
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objetivo deste trabalho, além das publicações estarem 

dispostas tanto na língua portuguesa, inglesa ou espanhola. 

Acresce-se a isso a disponibilidade do artigo online na 

íntegra, publicações as quais o seu objetivo geral ou específico 

apresentam relação total com o objeto deste estudo, como 

também aqueles dispostos em formatos de livro, capítulo de 

livros, boletins informativos e que tiveram sua publicação nos 

últimos cinco anos.  

E como critério de exclusão, decidiu-se eliminar artigos 

os quais não apresentavam relação com o objeto de estudo, 

que não estavam disponíveis online na íntegra para acesso, 

publicações em formatos de resenhas críticas, editoriais e 

cartas, os duplicados e que não se encaixavam no período 

proposto. 

Foram encontrados 55 artigos que passaram por uma 

análise criteriosa de leitura de título, objetivo, resumo e texto 

completo, permanecendo apenas 7 para fazer parte deste 

estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os 19 estudos escolhidos para a análise e leitura 

na íntegra, 7 foram inseridos nesta revisão, visto que estes 

apresentavam relação com as questões de pesquisa. O Quadro 

1 expõe a descrição resumida dos artigos selecionados.  
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Quadro 1. Quadro sinóptico com os principais dados extraídos 

dos artigos selecionados. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 

2019. 

 

Autor-ano Título Periódicos Método 

BATALHA e 

MOTA 

(2013)  

A massagem na 

criança com câncer: 

eficácia de um 

protocolo. 

 J. Pediatr.  Estudo clínico 

randomizado 

CHÁVEZ-

CAÑAS; 

BECERRA-

CRISTANC

HO; 

NARANJO-

GARCÍA, 

(2016) 

Factores que 

intervienen en el 

manejo del dolor 

oncológico: un reto 

para el profesional de 

enfermería.  

MedUNAB Estudo de 

revisão 

sistemática 

GALLEGO 

MUNOZ et 

al. (2015)  

Manejo del dolor en el 

paciente oncológico 

pediátrico y factores 

que influyen en su 

percepción.  

Rev Cubana 

Farm. 

Estudo de 

revisão de 

literatura 

OLIVEIRA; 

PALMA 

SOBRINHO; 

CUNHA 

(2016).  

Chronic cancer pain 

management by the 

nursing team.  

Rev. Dor Estudo de 

revisão 

narrativa  
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PEREIRA et 

al. (2015).  

Condutas 

terapêuticas 

utilizadas no manejo 

da dor em oncologia. 

J. res.: 

Fundamental 

Care 

Estudo 

exploratório 

descritivo 

ROCHA et 

al. (2015).  

Oncologic pain relief: 

strategies told by 

adolescents with 

cancer.  

Texto contexto - 

enferm. 

Pesquisa 

exploratória 

STUBE et 

al. (2015).  

Percepções de 

enfermeiros e manejo 

da dor de pacientes 

oncológicos. 

Reme : Rev. 

Min. Enferm. 

Estudo 

descritivo 

qualitativo 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Ao falar em dor oncológica, podem ser analisados 

diversos fatores, como: as emoções, que envolvem a ansiedade 

e a depressão devido ao pensamento de morte e de cura; 

cognição que está intimamente relacionada com o poder que 

este paciente tem em desenvolver a superação da sua dor; a 

desesperança, pois, muitas vezes, não tem uma visão do que 

pode acontecer em um futuro próximo. Para além disso, soma-

se também o contexto socioambiental no qual ele se insere, 

pois dependendo da rede de apoio familiar e de amigos, podem 

ser geradas diversas alterações na saúde do paciente (IASP, 

2014). 

Soma-se a isso a condição fisiopatológica do paciente 

que se encontra bem debilitada e contribui ainda mais para o 

aparecimento da dor. Dessa forma, entendendo as causas da 

dor, é possível dar condições a esses pacientes para 

contornarem sua condição clínica ou, pelo menos, oferecer 
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condições dignas de tratamento, gerenciando, de forma 

precisa, a dor (IASP, 2014). 

  

PERCEPÇÃO DA DOR PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

Segundo estudos, durante a prática clínica percebem-se 

algumas lacunas que afetam o processo do cuidar pela equipe 

de enfermagem. Dentre estes fatores, incluem-se a baixa 

credibilidade que o profissional de enfermagem tem ao 

considerar a presença ou intensidade da dor referida pelos 

pacientes, assim como o desconhecimento e não padronização 

do manejo de escalas de avaliação da dor, muitas vezes 

inadequadas ao paciente (CHÁVEZ-CAÑAS; BECERRA-

CRISTANCHO; NARANJO-GARCÍA, 2016). 

A percepção da equipe de enfermagem acerca das 

diferentes reações do paciente oncológico frente à dor é 

importante no sentido de contribuir no planejamento de 

intervenções adequadas, ao considerar a individualidade, 

singularidade, crenças e valores culturais de cada paciente. Tal 

fator se encontra intimamente ligado à qualidade da assistência 

em saúde: a observação atenta dos pacientes oncológicos em 

sua singularidade, a identificação da dor emocional permitem 

um maior número de dados para avaliação do estado do 

paciente e sua inferência diagnóstica (STUBE et al., 2015).  

Existem fatores biopsicossociais que devem ser 

avaliados como influentes na percepção e tolerância a dor por 

parte dos pacientes. Segundo Chávez-Cañas, Becerra-

Cristancho e Naranjo-García (2016), a assistência no manejo 

da dor deve ser embasada na valorização do paciente através 

do atendimento holístico e identificação de suas necessidades, 

além do reconhecimento do nível de dor através do uso de 
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escalas apropriadas, como por exemplo, escalas de cor ou 

numéricas no setor pediátrico (GALLEGO MUNOZ, et al., 2015; 

CHÁVEZ-CAÑAS; BECERRA-CRISTANCHO; NARANJO-

GARCÍA, 2016). 

Como estratégia de prevenção de agravo da dor 

oncológica apresentada pelos pacientes, são estimuladas 

atividades educativas junto à equipe multiprofissional. Tal 

intervenção tem como objetivo conscientizar a equipe 

multiprofissional de saúde e familiares sobre a importância da 

poluição ambiental, sonora e luminosidade excessiva, como 

fatores estressores que podem intensificar o desconforto e a dor 

do paciente no âmbito hospitalar (STUBE et al., 2015).   

Em uma clínica oncológica, foi possível notar através da 

equipe de enfermagem algumas características facilitadoras na 

identificação da dor no paciente oncológico por meio de relatos 

verbais, expressão facial e pelo olhar. Vale ressaltar que para 

alguns profissionais, a dor do paciente é observada como um 

estressor para todos os envolvidos no cuidado: equipe, família 

e paciente (STUBE et al., 2015).  

 

MANEJO DA DOR ONCOLÓGICA 

 

 Apesar do avanço da farmacologia, ainda são 

desconhecidos os efeitos de algumas tecnologias no manejo da 

dor oncológica, como os métodos não farmacológicos de alívio 

da dor. Entretanto, acredita-se que não são responsáveis por 

desencadear efeitos colaterais prejudiciais à saúde.  

Um estudo realizado utilizou como prática a 

massoterapia na criança com câncer e pôde notar certo grau de 

melhora em aspectos motivacionais, como momentos de 
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carinho, afeto, bem como pôde intervir na melhora da 

capacidade dos pacientes em realizar caminhadas, mesmo 

referindo dor. Apesar dos questionamentos em relação a esses 

métodos em crianças, percebe-se uma garantia do bem estar e 

uma melhor qualidade de vida aos pacientes (BATALHA; 

MOTA, 2013). 

Outra barreira encontrada na identificação e manejo da 

dor pela equipe de saúde foi a falta de conhecimento dos 

profissionais de enfermagem quanto aos métodos 

farmacológicos e não farmacológicos para intervir no sintoma 

da dor. Na correta intervenção, o profissional de enfermagem 

deve contar com amplo conhecimento sobre as condutas de 

manejo, com o objetivo de saber como e quando intervir 

(CHÁVEZ-CAÑAS; BECERRA-CRISTANCHO; NARANJO-

GARCÍA, 2016).  

Para isso, o profissional tem de estar constantemente 

atualizado, bem como deve conhecer as características de cada 

medicamento, com a intenção de educar o paciente sobre quais 

efeitos deve esperar da droga, evitando a ansiedade do 

procedimento e agravo da dor.(CHÁVEZ-CAÑAS; BECERRA-

CRISTANCHO; NARANJO-GARCÍA, 2016). 

 Em determinados procedimentos invasivos ou em 

terapêuticas agressivas, são utilizados métodos farmacológicos 

como forma de alívio da dor através da combinação de 

medicações analgésicas e sedativas. Contudo, para que haja 

maior eficácia terapêutica de forma holística, a associação das 

condutas farmacológicas com terapias não farmacológicas 

deve ser encorajada nos serviços (GALLEGO MUNOZ et al., 

2015). 

 Para tanto, devem ser realizados cursos de capacitação 

nos serviços de saúde, com o intuito de realizar educação na 
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saúde, promover o conhecimento da equipe conforme as 

necessidades do serviço e preencher as lacunas do 

conhecimento deixadas pelo período de formação ou pela 

ausência de especialização na área. Entretanto, não podem ser 

esquecidas as razões que dificultam o constante treinamento 

das equipes de enfermagem, dada sua carga horária de 

trabalho extensa e cansativa.  

Além disso, existem terapias não farmacológicas, as 

quais interferem em fatores biopsicossociais e 

comportamentais do indivíduo com o objetivo de influir no 

controle de dos sinais e sintomas corporais. Como métodos não 

farmacológicos de alívio da dor do câncer em crianças durante 

procedimentos invasivos, podem ser elencados a hipnose, 

distração, envolvimento familiar, técnicas de respiração, 

imaginação guiada e música (GALLEGO MUNOZ et al., 2015). 

 Estudos apontam que intervenções como massagem 

terapêutica, apoio espiritual e medidas de conforto  - como 

mudança de posição no leito - auxiliam na melhora do 

prognóstico. A massagem se torna útil para aliviar a dor e 

melhorar a saúde mental, embora ainda haja dúvidas sobre a 

eficácia deste protocolo (OLIVEIRA; PALMA SOBRINHO; 

CUNHA, 2016). 

 De acordo com Pereira et al. (2015), atualmente na 

prática clínica, os doentes oncológicos são beneficiados em sua 

grande maioria por meio de terapêuticas farmacológicas à base 

de analgésicos e opióides, com base no grau de dor referido 

pelo paciente. Por outro lado, no que se refere às terapêuticas 

não farmacológicas para o controle da dor em oncologia, 

constatou-se a termoterapia, massoterapia e crioterapia 

(PEREIRA et al., 2015).   
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 De modo que o cuidado ao paciente oncológico 

pediátrico seja mais seguro e que a família seja parte integrante 

do processo de saúde-doença, faz-se de suma importância 

integrá-la no cuidado ao paciente oncológico. Um dos 

momentos em que é necessária tal integração trata-se 

especialmente das condutas direcionadas para a minimização 

da dor. 

Para isso, a família e o paciente devem ser orientados 

quanto aos cuidados domiciliares, atenção familiar, e consiste 

em um elo importante entre equipe de saúde, paciente e família, 

com o objetivo de diminuir fatores desencadeantes da dor 

oncológica e seu manejo. Nesse contexto, a equipe necessita 

ter a família do paciente oncológico junto a ela para que 

possíveis intercorrências sejam encaminhadas para a equipe e, 

nessa perspectiva, a família deve assumir papel ativo no 

processo de cuidar e no enfrentar a doença (STUBE et al., 

2015). 

 

Enquanto isso, em uma pesquisa exploratória realizada 

com adolescentes com câncer, foi relatado pelos pacientes às 

condutas ou estratégias mais eficazes no manejo da dor. Foi 

informado pelos jovens as estratégias que no ponto de vista 

deles, como usuários, seriam mais adequadas no alívio da dor 

(ROCHA et al., 2015). 

Dentre elas, puderam ser elencadas: estratégias não 

farmacológicas como presença familiar, conforto, pensamento, 

oração, música, leitura, jogos e televisão. Os adolescentes 

apontaram a ineficácia da terapia farmacológica em isolado, 

sendo necessária a junção das estratégias terapêuticas para 

alcançar melhores resultados no alívio da dor (ROCHA et al., 

2015). 
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Para os pacientes em geral, principalmente oncológicos, 

a experiência dolorosa é um fenômeno individual e que, para 

caracterizá-la, é necessária a adoção de um padrão de 

avaliação diário, realizando um comparativo entre os dias 

avaliados. Dessa maneira, não serão utilizados como padrão os 

níveis de dor de forma igualitária, mas sim respeitando o limiar 

de cada paciente (STUBE et al., 2015). 

 Sendo assim, como primeiro passo no manejo da dor, o 

profissional enfermeiro deve avaliá-la, buscando suas possíveis 

causas para que, logo após, sejam delimitadas as condutas 

adequadas. Nesse contexto, são necessárias intervenções 

sistematizadas pela equipe de saúde, além da organização de 

ações alternativas para alívio do incômodo, como: a aplicação 

de calor, mudanças de decúbito e o estímulo à deambulação 

(STUBE et al., 2015). 

 

CONCLUSÃO 

A dor é uma experiência desagradável e subjetiva que 

muitas vezes pode ser traumática, a qual envolve componentes 

sensoriais, afetivos, cognitivos, sociais e comportamentais, se 

configurando como uma das principais causas de sofrimento 

humano e de diminuição da qualidade de vida. Sendo assim, 

cabe aos profissionais de saúde a responsabilidade ética e 

clínica durante a gestão dos cuidados à criança e sua família de 

contribuir para um controle eficaz da dor oncológica.  

Na graduação em Enfermagem, a dor é abordada como 

conceito complementar das diversas disciplinas, o que promove 

futuramente uma lacuna na realidade clínica. Como resultados, 

podemos elencar como foi unânime a observação nos artigos 

quanto à baixa credibilidade do enfermeiro na dor referida pelos 

pacientes oncológicos, principalmente pediátricos.  
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Além disso, foi observada a dificuldade de identificação 

e mensuração da dor por parte da equipe de enfermagem, 

devido o desconhecimento ou inadequação no manuseio das 

escalas de dor e seu público-alvo. 

Quanto às condutas de alívio da dor oncológica, o 

paciente pode contar com medidas farmacológicas por meio da 

analgesia e uso de opióides, bem como terapêuticas não 

farmacológicas cuja eficácia ainda não foi elucidada no manejo 

da dor oncológica no setor pediátrico. 

Dessa maneira, conclui-se que para além do enfoque 

curativista, faz-se necessária uma visão holística do paciente, 

levando em consideração a importância do vínculo entre 

equipe-paciente-família para desenvolvimento das atividades 

na assistência e diminuição dos sintomas psicossociais, como 

ansiedade e depressão, presentes no receio da terapêutica 

destes pacientes e na sensação prévia da dor.  
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RESUMO:Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 
graduandas do curso de enfermagem no contexto das 
disciplinas Atenção Integral à Saúde III - Saúde da Mulher na 
Atenção Básica e Estágio Supervisionado I - O Processo de 
Trabalho do Enfermeiro na Atenção Básica de Saúde. O 
objetivo é relatar a consulta de enfermagem à gestante em 
situação de vulnerabilidade social, realizada em uma Unidade 
de Saúde da Família da cidade de Natal-RN. A consulta foi 
embasada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de 
Wanda Horta, e realizada de acordo com os “Protocolos da 
atenção básica: saúde das mulheres” do Ministério da Saúde. 
Os fatores de vulnerabilidade social vivenciados pela gestante 
nortearam a assistência e uso das taxonomias North American 
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Nursing Diagnoses AssociationInternational(NANDA-I), 
Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e 
Classificação dos Resultados de EnfermagemNOC. Os 
diagnósticos prioritários foram: Processo perinatológico 
ineficaz, Autonegligência e Risco de Infecção, para os quais 
foram selecionados, respectivamente, os resultados 
Comportamento de saúde pré-natal, Comportamento de 
adesão e Conhecimento: segurança pessoal. Foram realizadas 
intervenções de acordo com os diagnósticos. Para as discentes, 
a experiência se revelou proveitosa, devido ao exercício das 
habilidades teórico-práticas; e desafiadora, devido ao contexto 
da formação em enfermagem, que deixa de contemplar a 
abordagem às questões relativas à situação de vulnerabilidade 
social vivenciadas pela gestante. Palavras-chave: Consulta de 
Enfermagem. Cuidado Pré-natal. Vulnerabilidade social. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O período gestacional é marcado por intensas 

transformações, tanto físicas quanto psicológicas e emocionais. 

É, portanto, um período que, em si, representa um momento de 

vulnerabilidade, além de ser uma oportunidade de 

desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde 

(BRASIL, 2016)  

A gestação é um dos principais motivos de consulta na 

Atenção Básica. Dentre todos os cuidados prestados à mulher, 

a assistência pré-natal é um dos cuidados mais elementares 

para garantir a diminuição da morbimortalidade materna e 

perinatal no Brasil. Para tanto, é fundamental que a gestante 

tenha acesso tanto à assistência básica quanto aos demais 

níveis de atenção, de forma a ter garantido seu direito às 

consultas, exames e assistência hospitalar (BRASIL, 2016).  
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No Brasil, a organização desses cuidados é regulada 

pela Política Nacional da Atenção Básica, e tem como proposta 

de referência a Estratégia Saúde da Família (ESF). A estratégia 

tem como inspiração as resoluções de Alma-Ata, e fundamenta-

se nos princípios e diretrizes do SUS, com foco na assistência 

integral e continuada às famílias e comunidades, com o cuidado 

realizado a partir do espaço social destes indivíduos. As ações 

devem ser multiprofissionais com perspectiva interdisciplinar e 

ênfase na vigilância em saúde e promoção da saúde 

(FERTONANI, 2015).  

Para Galavote (2016), as ações do enfermeiro estão 

pautadas em duas vertentes: a produção do cuidado e a gestão 

do processo terapêutico. Para atuação de qualidade, os 

enfermeiros devem ter como competências necessárias: o 

conhecimento técnico-científico e o saber relacionar-se, o que 

inclui famílias e equipe, de forma que o profissional deve 

demonstrar-se comprometido, ético e solidário (GALAVOTE, 

2016).  

Em relação à assistência prestada na atenção básica, há 

amparo legal para o acompanhamento integral do pré-natal da 

gestante de baixo risco pelo profissional enfermeiro, conforme 

a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem no Brasil, lei 

7.498 de 25 de julho de 1986. Neste caso, o enfermeiro tem 

sustentáculo para ações de atenção à saúde da mulher no pré-

natal, o que inclui a consulta de enfermagem. Tendo como base 

a sua formação holística e a amplitude de ações desses 

profissionais, é possível prever que a assistência prestada pelo 

enfermeiro é fundamental para a promoção da saúde da mulher 

e de seu concepto, assim como da família (SILVA, 2016).  
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Em relação ao público majoritário das Unidades Básicas 

de Saúde, um estudo de Tomasi (2017) analisou os indicadores 

e desigualdades sociais do pré-natal na atenção primária, 

caracterizando as usuárias como mulheres negras, mestiças ou 

pardas, de baixa renda, com filhos e utilizando o serviço para 

acompanhamento pré-natal.  

Os resultados estão em consonância com um dos 

critérios de escolha das unidades que receberam a ESF, as 

quais estão presentes em locais nos quais há um maior índice 

de vulnerabilidade social (TOMASI, 2017).   

A vulnerabilidade é um conceito definido por ser/estar em 

perigo ou exposto a potenciais danos em razão de uma 

fragilidade atrelada à existência individual. Para a saúde e 

assistência social, o ser vulnerável não é necessariamente 

aquele que sofrerá danos, mas sim, o que está mais suscetível 

a eles, por possuir desvantagens para a mobilidade social, de 

modo que não alcança patamares mais elevados de qualidade 

de vida em sociedade, pois tem uma cidadania fragilizada. No 

entanto, essa condição não é permanente, visto que, sendo a 

pessoa apoiada, ela pode realizar mudança em sua condição 

(CARMO; GUIZARDI, 2018).  

Para as mulheres, a precariedade da atenção obstétrica 

e assistência em anticoncepção, abortamento inseguro, 

exposição às infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

violência doméstica e sexual, saúde mental e as questões de 

gênero, doenças crônico degenerativas e o câncer 

ginecológico, saúde das mulheres lésbicas, negras, indígenas, 

residentes e trabalhadoras da área rural e as que se encontram 

em situação de prisão, está proporcionalmente ligada à 

vulnerabilidade social (FRANÇA; SILVA, 2016).  
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Para Patrício et al. (2018), a prostituição é uma das 

situações de vulnerabilidade, pois envolve tanto IST, como 

violência sexual. Nesta ocupação, há uma troca afetiva e 

sexual, a qual envolve meios materiais, trabalhistas e 

financeiros. Tal situação eleva o risco de IST, pois além de 

estarem submissas ao desejo masculino, as profissionais do 

sexo estão à margem das instituições, com restrições aos 

serviços de saúde, educação e órgãos sociais (PATRÍCIO et al; 

2018).  

Magalhães (2016) ressalta que na prostituição, a mulher 

não tem o poder de decisão sobre a vida sexual, o que, muitas 

vezes, ocasiona exposição à relações desprotegidas, 

aumentando o risco a IST e gravidez indesejada.  

Na revisão narrativa de Cruz (2016), na ocorrência da 

gravidez indesejada, parte das profissionais do sexo vivenciam 

o aborto como um “acidente de trabalho”, realizado, muitas 

vezes, em condições não seguras, o que aumenta a 

vulnerabilidade física e social.  

Há, ainda, a questão da gravidez não planejada em 

mulheres dependentes de substâncias psicoativas, que leva a 

três problemas principais: agravos à mulher e ao concepto, 

decorrentes do uso da droga na gestação; menor adesão ao 

pré-natal, com maior risco à saúde da mulher e do concepto; e 

maior risco de abandono do recém-nascido (ANDRADE, 2018).  

Considerando que um dos fatores de risco para gravidez 

é a dependência de drogas ilícitas, quando se identifica a 

situação, a gestante deve ser atendida na Unidade Básica de 

Saúde, conforme os protocolos do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016). Os casos não previstos deverão ser 

encaminhados para atenção especializada onde serão feitas as 
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devidas avaliações, dando seguimento ao acompanhamento no 

pré-natal (LIMA, 2015).  

Em consonância com o Conselho Federal de 

Enfermagem, conforme Resolução n.º 159/1993, a “consulta de 

enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida em todos 

os níveis de assistência à saúde, tanto em instituições públicas 

quanto privadas”. A determinação da resolução inclui a atuação 

do profissional enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, 

na qual tem importante papel junto às mulheres (BRASIL, 

2016).  

Durante a consulta de pré-natal, o profissional enfermeiro 

realiza diversas ações voltadas à saúde da mulher, incluindo 

aquela em situação de vulnerabilidade social (BRASIL, 2016). 

O objetivo deste estudo é relatar a experiência da consulta de 

enfermagem à gestante em situação de vulnerabilidade social, 

realizada em uma Unidade de Saúde da Família na cidade de 

Natal-RN.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

considerando a consulta de enfermagem realizada em uma 

Unidade de Saúde da Família da cidade de Natal-RN no mês 

de outubro de 2019.  

Participaram da consulta: três graduandas do sétimo 

período da disciplina Atenção Integral à Saúde III - Saúde da 

Mulher na Atenção Básica e uma graduanda do oitavo período 

da disciplina Estágio Supervisionado I - O Processo de Trabalho 

do Enfermeiro na Atenção Básica de Saúde, sob supervisão e 

orientação da docente responsável.   
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A consulta foi embasada na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas, de Wanda Horta, e realizada de acordo com 

os “Protocolos da atenção básica: saúde das mulheres” do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2016).  

A partir da etapa de coleta de dados, foram identificados 

diagnósticos de enfermagem seguindo a taxonomia 

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018), dentre os quais três foram classificados 

como primordiais.  

Para o planejamento e implementação da assistência de 

enfermagem à gestante, se utilizou a Classificação dos 

Resultados de Enfermagem - NOC, (MOORHEAD et al; 2016) 

e a Classificação das Intervenções de Enfermagem - NIC, 

(BULECHEK et al, 2016).  

Foram utilizados instrumentos auxiliares à prática 

profissional, como estetoscópio, esfigmomanômetro, 

termômetro, lanterna clínica, fita métrica, sonar doppler portátil 

e balança.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A consulta de enfermagem se deu com a gestante Maria 

(nome fictício), de 29 anos, natural do município de Natal-RN. 

Ela compareceu à Unidade de Saúde para a primeira consulta 

de pré-natal. Com a sexta gestação em curso, relatou ter tido 

quatro partos anteriores e um aborto provocado. Por decisão do 

Conselho Tutelar, perdeu a guarda de seus filhos. Devido às 

suas condições de vida, manifestou o desejo de realizar 

laqueadura tubária.  
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De acordo com a publicação do Ministério da Saúde 

“Protocolos da atenção básica: saúde das mulheres” (2016), o 

cuidado da mulher no âmbito da saúde reprodutiva tem sido 

priorizado, devido à sua importância tanto social quanto 

epidemiológica.  

As Unidades Básicas de Saúde devem respeitar sua 

territorialização e implementar as rotinas estabelecidas, de 

forma a garantir a assistência integral à mulher e sua adequada 

preparação para o parto e nascimento (BRASIL, 2016).  

A introdução a esse cuidado se dá por meio do 

acolhimento, “compreendido como uma escuta atenta e 

qualificada, que considera as demandas trazidas pelo usuário” 

(BRASIL, 2016).  

A consulta de pré-natal é oferecida nas USF integrantes 

do programa ESF fundamentada pelo MS em 1993 e 

implantada no país em 1994. Um profissional de saúde, médico 

ou enfermeiro ao receber uma gestante deverá compreender 

qual o real significado da gestação para esta usuária e família 

buscando estreitar laços, criar situação de amizade e confiança 

entre as partes envolvidas. É na USF que o enfermeiro poderá 

exercer sua profissão ao atender gestantes, parturientes, 

puérperas e recém-nascidos conforme o Art. 8 em seu inciso II 

do Decreto no 94.406, de 08 de junho de 1987, de forma mais 

visível e frequente, podendo estender esse atendimento nas 

visitas domiciliares (NUNES et., al 2017). 

A participação do enfermeiro é fundamental para 

fortalecimento da atenção pré-natal, haja vista que esta 

consulta se dará com identificação dos fatores de riscos 

gestacionais a fim de que sejam diminuídas implicações na 

saúde das gestantes (NUNES et., al, 2017). 
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IDENTIFICANDO OS FATORES DE 

VULNERABILIDADE 

 

Ao realizar o acolhimento, ficou clara sua situação de 

vulnerabilidade social em que a gestante vive: é órfã de pai e 

mãe desde criança, tendo crescido sob os cuidados de seus 

avós maternos. Atualmente, reside com sua avó adoentada, 

três irmãos e um primo, sendo estes portadores de transtornos 

mentais. Soma-se o fato de estar fora da área circunscrita à 

Unidade de Saúde.  

Para Carmo e Guizardi (2018), o conceito de 

vulnerabilidade é multideterminado e vai além da ausência ou 

do acesso precário à renda, englobando também a fragilidade 

dos vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a 

bens e serviços públicos. A gestante em questão apresenta 

precariedade em diversos setores de sua vida: afetivo, 

relacional, financeiro e de saúde, como constatado ao longo da 

consulta.  

Usuária frequente de drogas lícitas e ilícitas, como álcool, 

tabaco, maconha e crack, Maria trabalha como prostituta para 

sustentar seu vício. Relata que se mantém abstêmia durante 

alguns dias da semana, a fim de evitar os prejuízos 

ocasionados pelo abuso de substâncias.  

O cuidado com a gestante dependente de álcool e outras 

drogas é complexo e requer dos profissionais um preparo 

específico, a fim de considerar as particularidades de cada 

usuária. O preconceito é o principal obstáculo para o tratamento 

das mulheres nessa fase de vida (MAIA, PEREIRA E 

MENEZES, 2016).  
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Maria utiliza aparelho ortodôntico, porém não soube 

precisar há quanto tempo não visita o ortodontista. Também 

apresentou queixas em relação às eliminações vesicais, que se 

apresentavam frequentes e, segundo relatou, com presença de 

dor, odor fétido e secreção, evidenciando dificuldades em 

gerenciar sua higiene pessoal.  

Sabe-se que, na gestação, a modificação dos níveis de 

estrógeno e progesterona provoca alterações na imunidade 

adaptativa, resultando em impacto no curso clínico de várias 

doenças infecciosas, dentre as quais, as infecções bucais 

(DINIZ et al, 2019) e do trato urinário (HEIN, BORTOLI e 

MASSAFERA, 2016).  

A ocorrência de infecções no período gestacional pode 

afetar negativamente o desfecho da gestação, provocando o 

trabalho de parto e/ou parto prematuros, aborto, corioamnionite, 

baixo peso do bebê ao nascer, infecção neonatal, além de 

septicemia (HEIN, BORTOLI e MASSAFERA, 2016).  

Devido ao abuso de substâncias, a gestante apresenta 

dificuldade em manter rotinas de sono e alimentação, muitas 

vezes negligenciando suas necessidades fisiológicas de dormir 

durante a noite ou alimentar-se durante o dia.  

O uso da substância crack provoca dificuldades 

respiratórias, causadas pela aspiração de partículas sólidas, 

além de perda de apetite, alteração do padrão de sono e 

agitação motora, devido ao efeito estimulante, levando o 

usuário a apresentar dificuldade para alimentar-se e aumento 

do risco de desnutrição, desidratação e gastrite (MAIA, 

PEREIRA E MENEZES, 2016).  

Devido à atividade como prostituta, Maria encontra-se 

constantemente sob risco de desenvolver infecções 
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sexualmente transmissíveis (IST) (ALMEIDA et al, 2017). 

Durante a consulta, ela relatou fazer uso de preservativo, porém 

admitiu que engravidou de um cliente e demonstrou 

preocupação em adquirir doenças. O conhecimento superficial 

sobre prevenção de IST faz com que profissionais do sexo 

tornem-se altamente vulneráveis (ALMEIDA et al, 2017)  

A gestante desconhece a data da última menstruação, 

assim como a data da concepção e também não apresenta 

exames diagnósticos que possam confirmar seu período 

gestacional, porém apresenta diversos sinais de gestação em 

curso, como: atraso menstrual há mais de 12 semanas, 

náuseas, alteração do apetite e sonolência, aumento de 

sensibilidade nas mamas, aumento do volume abdominal, 

presença de batimentos cardíacos fetais e percepção de 

movimentos fetais (BRASIL, 2016).  

Devido à situação vacinal desconhecida, se fez 

necessária a atualização das imunizações preconizadas no 

protocolo do Ministério da Saúde: dT, Hepatite B e Influenza 

(BRASIL, 2016). 

 

IMPLEMENTANDO NANDA, NIC E NOC DURANTE A 

CONSULTA 

 

A etapa de coleta de dados, assim como a realização do 

exame físico, possibilitou a identificação das necessidades da 

gestante e seleção dos diagnósticos de enfermagem, de acordo 

com a taxonomia NANDA-INorth American Nursing Diagnoses 

Association International.  

O diagnóstico de enfermagem é uma forma eficaz de 

identificar demandas, visto que “é um julgamento clínico sobre 
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uma resposta humana a condições de saúde/processos da 

vida, ou a uma vulnerabilidade a essa resposta” (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018).  

Foram identificados vinte e cinco possíveis diagnósticos, 

dentre os quais três foram priorizados como fundamentais para 

o desenvolvimento do plano de cuidados. 

A seleção dos diagnósticos prioritários considerou a 

viabilidade do planejamento e implementação de um plano de 

cuidados, tornando possível o Processo de Enfermagem. 

Respectivamente, foram selecionados diagnósticos dos 

domínios “Sexualidade”, “Atividade/repouso” e 

“Segurança/Proteção” (HERDMAN; KAMITSURU, 2018)  

Os resultados esperados foram selecionados com base 

na NOC e intervenções NIC, de forma a viabilizar a elaboração 

de um plano de cuidados e sua implementação, ao longo da 

consulta. 

 

Quadro 1. Diagnósticos de Enfermagem inferidos à gestante 

em situação de vulnerabilidade social, segundo NANDA I 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). Natal/RN, 2019  

 
Diagnósticos de 

Enfermagem 

Características 

definidoras 

Fatores relacionados 

Processo perinatológico 

ineficaz  

Acesso insuficiente ao 

sistema de apoio; estilo 

de vida pré-natal 

inadequado  

Abuso de substâncias; 

cuidado pré-natal 

insuficiente; disposição 

cognitiva insuficiente 

para a maternidade; 

visitas de saúde 
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inconsistentes no pré-

natal. 

Autonegligência  

 

Abuso de substâncias; 

escolha do estilo de vida; 

estressores; 

incapacidade para 

manter o controle. 

 

 

Risco de Infecção   

 

Relacionado à 

conhecimento 

insuficiente para evitar 

exposição à patógenos; 

tabagismo; vacinação 

inadequada. 

 

 

Fonte: Desenvolvida pelos autores  
 

Para o diagnóstico “Processo perinatológico ineficaz”, foi 

traçado o resultado “Comportamento de saúde pré-natal”, com 

intervenções relacionadas aos “Cuidados no pré-natal”, sendo 

os principais: orientar a paciente sobre a importância do 

cuidado pré-natal regular durante toda a gestação, orientar a 

paciente sobre sinais de perigo que mereçam relato imediato; 

medir a altura do fundo uterino e comparar à idade gestacional, 

determinar os sentimentos da paciente em relação à gravidez 

não planejada; orientar a paciente sobre efeitos prejudiciais do 

cigarro para o feto; orientar a paciente sobre os efeitos 

prejudiciais do álcool e das drogas sobre o feto, inclusive os 
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medicamentos sem receita médica; encaminhar a paciente para 

programa de tratamento da dependência química, se adequado 

(BULECHEK et al, 2016). Além disso, foi realizado 

encaminhamento para atendimento médico e realização de 

exames laboratoriais, assim como administração das vacinas, 

prescrição de ácido fólico e sulfato ferroso, de acordo com 

protocolos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016). 

Em relação ao diagnóstico de “Autonegligência”, o 

resultado esperado foi “Comportamento de adesão”, a partir das 

intervenções de “Educação em Saúde” implementadas durante 

a consulta. Destacam-se as seguintes intervenções: identificar 

fatores internos ou externos que possam aumentar ou reduzir a 

motivação para comportamentos saudáveis; determinar o 

contexto pessoal e a história sociocultural de comportamentos 

de saúde de um indivíduo, família ou comunidade; determinar 

os conhecimentos de saúde, comportamentos e estilo de vida 

atuais de indivíduos, famílias ou grupo-alvo; auxiliar os 

indivíduos, as famílias e as comunidades a esclarecerem suas 

crenças e valores de saúde; considerar a possibilidade de 

acesso, preferência do consumidor e custos ao planejar o 

programa e manter uma apresentação focalizada e curta, além 

de iniciar e terminar sem sair do assunto principal (BULECHEK 

et al, 2016).  

Quanto ao “Risco de Infecção”, o resultado esperado foi 

“Conhecimento: segurança pessoal”, com as intervenções 

relacionadas à “Identificação de risco”. São elas: determinar a 

presença/ausência de necessidades básicas de vida; 

determinar a adesão ao tratamento médico e de enfermagem; 

priorizar áreas para redução de riscos com o indivíduo/grupo; 

planejar atividades de redução de riscos com o indivíduo/grupo; 
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iniciar os encaminhamentos a profissionais da saúde e/ou 

agências, conforme apropriado (BULECHEK et al, 2016).  

 

Quadro 2. Diagnósticos de Enfermagem  NANDA I 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018), Resultados esperados 

(MOORHEAD et al; 2016) e Intervenções (BULECHEK et al, 

2016). Natal/RN, 2019  

 
Diagnósticos de 

Enfermagem  
Resultados esperados Intervenções  

Processo perinatológico 

ineficaz  

 

Comportamento de 

saúde pré-natal  
Cuidados no pré-natal 

Autonegligência Comportamento de 

adesão 
Educação em saúde 

Risco de Infecção  Conhecimento: 

segurança pessoal  
Identificação de risco 

Fonte: Desenvolvido pelas autoras 
 

CONCLUSÕES  

 

A consulta de enfermagem é imprescindível para a 

identificação das situações de saúde e doença, bem como para 

o planejamento e implementação dos cuidados à gestante em 

situação de vulnerabilidade no.  

A experiência da consulta à gestante na atenção básica 

enriquece a prática acadêmica, pois exige dos futuros 

profissionais o uso de habilidades e competências integradas, 

considerando o contexto socioeconômico, as potencialidades e 

fragilidades dos serviços de saúde, a sensibilidade e respeito 

aos valores e crenças individuais, de acordo com os princípios 

doutrinários do SUS.  
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As intervenções consistiram em oferecer à gestante em 

situação de vulnerabilidade social as medidas essenciais à 

manutenção e resgate da saúde e bem-estar tanto da gestante 

quanto do feto, incluindo o acolhimento, coleta de dados, 

realização do exame físico completo e direcionado, orientações 

em relação à importância do pré-natal, orientações quanto à 

alimentação, orientações quanto ao abuso de substâncias e 

suas consequências materno-fetais, orientações em relação à 

higiene, ação educativa em relação à prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis, fornecimento de preservativos, 

realização de testes rápidos para detecção de sífilis, hepatite B 

e C e HIV, realização de vacinas, encaminhamento para 

consulta médica, encaminhamento para realização de exames 

laboratoriais, agendamento do retorno e registro das ações.   

As ações foram desenvolvidas com foco na promoção do 

bem-estar físico e emocional da gestante, assim como na 

prevenção de riscos materno-fetais, considerando as 

possibilidades reais de interação com a gestante, assim como 

desta com a rede de atenção. Para tanto, percebeu-se a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar, abrangendo as 

múltiplas necessidades identificadas durante a consulta.  

Nesse sentido, a participação do profissional enfermeiro 

é fundamental no processo saúde/doença. O contato prévio 

com conteúdos relacionados à vulnerabilidade social, abuso de 

substâncias, prostituição e saúde mental no contexto da 

gestação se faz necessário para otimizar os cuidados à 

gestante, considerando que estas precisam ser acompanhadas 

por profissionais de saúde capacitados a lidar com estas 

demandas específicas. 
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Para as discentes, a experiência se revelou proveitosa, 

devido ao exercício de uma ampla gama de habilidades teórico-

práticas; e desafiadora, devido ao contexto da formação em 

enfermagem, que deixa de contemplar a abordagem às 

questões relativas à situação de vulnerabilidade social 

vivenciadas pela gestante. 
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RESUMO: A prática de Enfermagem tem como uma de suas 
ações os cuidados de reabilitação para pessoas com limitações 
ou deficiências, tanto na fase aguda ou na crônica. O presente 
estudo objetivou relatar os cuidados de enfermagem com 
enfoque na reabilitação de um paciente com deficiência visual 
adquirida por neurite óptica. Trata-se de um relato de 
experiência, de graduandos de enfermagem, durante a prática 
supervisionada no setor neurológico de um hospital universitário, 
localizado na cidade de Natal/RN. Os cuidados implementados 
foram com enfoque em reabilitação, baseados na teoria de 
Roper-Logan-Tierney. Para os diagnósticos utilizou-se a 
taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, 
identificaram-se seis diagnósticos relacionados às atividades de 
vida diárias, a saber: “Síndrome de Estresse por mudança”, “Dor 
aguda”, “Deambulação prejudicada”, “Risco de quedas”, “Déficit 
no autocuidado para vestir-se” e “Distúrbio no padrão de sono”. 
O resultado prioritário foi “Adaptação a Mudanças”, e a 
intervenção prioritária foi “Aumento da Segurança”, no entanto 
os cuidados não se limitaram a apenas o resultado e intervenção 
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prioritários, tendo outras ações realizadas. Com os cuidados 
realizados e a experiência vivenciada, pode-se concluir que o 
cuidado a pessoa com deficiência é uma oportunidade de 
implementar ações de reabilitação, utilização das taxonomias de 
enfermagem e que a enfermagem pode fazer uso de 
conhecimento próprio para embasar essa prática.  
Palavras Chaves: Enfermagem, Enfermagem em Reabilitação, 
Pessoas com deficiência.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A  OMS traz com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, o conceito de 

incapacidade como as deficiências, limitações e restrições para 

participação de atividades, englobando fatores negativos da 

interação entre um indivíduo com outras pessoas e o ambiente 

(OMS, 2011). 

Desta forma, partindo do princípio de perdas de 

funcionalidade, a deficiência visual pode ser compreendida 

como o impedimento de caráter orgânico relacionado a 

enfermidades oculares que afetam o funcionamento normal da 

visão. Ao ponto de acarretar a ausência total da capacidade 

visual no indivíduo, em que existe ou não  a percepção de luz, 

podendo ser herdada ou adquirida (REBOUÇAS et al, 2016). 

Deste modo, a deficiência visual adquirida  gera uma  

ruptura dos padrões automáticos de desempenho das 

atividades rotineiras. Pois, além da perda da visão a pessoa 

sofre com restrições para desempenhar atividades 

profissionais, de mobilidade, atividades cotidianas 

(alimentação, vestuário, limpeza da casa). (BORN; SILVA; 

NASCIMENTO, 2015). 
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Neste relato de experiência, os cuidados de enfermagem 

foram prestados a um adulto com neurite óptica. Esta doença 

atinge o nervo óptico, uma condição que afeta principalmente 

pessoas entre 20 e 50 anos, com a média variando entre 30 e 

35 anos. Nos EUA a estimativa de incidência é de 1 a 5 pessoas 

por 100.000 (GAL; VEDULA. BECK, 2015; WILHELM, 2015). 

As manifestações clínicas da neurite óptica incluem: 

baixa acuidade visual, discromatopsia (distúrbio da visão em 

que não se vê bem as cores), campo visual anormal. Pode estar 

presente dor aos movimentos oculares, e defeito pupilar 

aferente e unilateral (BIOUSSE,2016). 

Para enfrentar as limitações desenvolvidas, surge a 

reabilitação como área responsável por possibilitar o treino de 

novas habilidades às pessoas que necessitam, com o intuito de 

enfrentar os obstáculos cotidianos. O reabilitar e habilitar são 

voltados a devolver capacidades perdidas (MACHADO et al, 

2018). 

A fim de ser pensada de modo integral, a reabilitação tem 

que ser realizada por uma equipe multiprofissional, pois 

somente, com a junção de técnicas diferentes e experiências 

cada um contribui em maior ou menor grau nas atividades e 

ações reabilitadoras (BRASIL, 2015). 

A enfermagem, dentro do processo de reabilitação atua 

em quatro domínios centrais: intervenções lideradas por 

enfermeiros, promoção da saúde e de uma vida bem sucedida, 

liderança da equipe de cuidados, cuidado interprofissional 

(VAUGHN et al, 2016).  

 A atividade da Enfermagem no Brasil, é feita 

operacionalizada através da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), e preconiza o uso de uma metodologia 

específica o Processo de Enfermagem (PE) onde o 
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atendimento do enfermeiro é dividido em cinco fases 

complementares e interligadas: coleta de dados, diagnósticos 

de enfermagem, planejamento, intervenções e avaliação 

(SILVA; GARANHANI; MARIS PERES, 2015). 

 O PE deve ser embasado em uma teoria, e dentre as 

teorias que embasam o PE, destaca-se aqui a de  Roper- 

Logan-Tierney, este modelo é estruturado sobre cinco 

conceitos, segundo ele os seres humanos realizam 12 

Atividades de Vida Diária, lifespam (continuidade e finitude da 

vida), dependência e independência, fatores que influem nas 

atividades de vida (biológico, psicológico, sociocultural, político 

social, e econômico),  e a enfermagem individualizada (um PE 

para cada pessoa) (WILLIANS,2015). 

 A partir do cenário apresentado, surgiu a seguinte 

questão de pesquisa como a teoria de Roper-Logan-Tierney e 

os cuidados de enfermagem com enfoque em reabilitação 

podem contribuir para a vivência de um paciente com 

deficiência visual aguda causada por neurite óptica, deste m 

odo, o trabalho objetiva-se a relatar os cuidado de enfermagem 

com enfoque na reabilitação de um paciente com deficiência 

visual por neurite óptica.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência, expondo a vivência 

de estudantes de enfermagem em uma enfermaria neurológica, 

durante o campo prático da disciplina “Atenção Integral à Saúde 

I - Prática em Clínica Médica”, o local do estudo é o Hospital 

Universitário Onofre Lopes, localizado na cidade de Natal no 

Rio Grande do Norte, as ações realizadas foram desenvolvidas 

durante o mês de Novembro de 2018.  
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Durante os dez dias de práticas, os estudantes 

acompanharam pacientes com problemas neurológicos dos 

mais diversos, e durante esse período realizaram a consulta de 

enfermagem conforme preconiza a resolução do COFEN nº 

358/2009.  

Assim, a fim de facilitar a coleta para os acadêmicos de 

enfermagem, a disciplina oferta um instrumento de entrevista 

que é baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

de Wanda Horta.  

 Para a realização do exame físico, outros instrumentos 

da prática profissional foram utilizados estetoscópio, 

esfigmomanômetro, termômetro, lanterna clínica e fita métrica. 

Além disso para complementar os dados coletados por meio da 

anamnese, utilizou-se fontes secundárias como o prontuário do 

paciente. Todos os dias foi realizado o exame físico, e as 

evoluções eram registradas no check-list, disponibilizado pela 

instituição.  

 Para os diagnósticos de enfermagem, a taxonomia 

utilizada foi a Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I, a 

Classificação dos Resultados de Enfermagem - NOC, e a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem - NIC  

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018; MOORHEAD et al, 2016; 

BULECHEK  et al, 2016).   

 Destarte, os 10 dias de estágio foram estruturados da 

seguinte forma: nos dois primeiros a coleta de dados e o 

estabelecimento de uma relação com o paciente e sua família, 

no terceiro dia o planejamento, em que os estudantes 

apresentavam os diagnósticos a professora orientadora da 

prática, e nos dias subsequentes aplicar as intervenções de 

enfermagem.  
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 Apesar de acompanhar apenas um paciente, haviam 

outras demandas do serviço que foram realizadas pelos 

estudantes, de modo que o tempo era dividido entre intervir no 

seu paciente, e realizar outros procedimentos em outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

OS CUIDADOS PRESTADOS 

 

 O processo de enfermagem realizado na enfermaria 

neurológica, deu-se para o paciente “Matt’ (Nome fictício), um 

homem adulto, acompanhado de familiares. Era um paciente 

colaborativo, porém pouco comunicativo.  Seu quadro o levou a 

internação por referir cefaleia, tontura e fotossensibilidade, 

tendo no decorrer dos dias, evoluído para uma perda de visão 

no olho esquerdo, e no olho direito apenas a capacidade de 

enxergar pontos de luz.   

 Ao exame físico, destacam- se as seguintes alterações: 

Resposta alterada no II par de nervos cranianos, pois o paciente 

não conseguia enxergar com o olho esquerdo, e com o direito 

havia uma hemianopsia enxergando apenas a região interna do 

campo visual, de forma embaçada. Na avaliação pupilar, as 

pupilas estavam isocóricas, mas na avaliação de fotos 

sensibilidade o OE não reagiu, já o OD obteve uma leve reação. 

Essas alterações estão de acordo com a sintomatologia de 

Neurite Óptica. Durante as reavaliações do exame físico pelos 

10 dias de atividade prática, essas alterações se mantiveram. 

Perante a conversa com familiares, ficou exposto 

algumas mudanças  comportamentais, o paciente tinha medo e 

havia reduzido a deambulação, apresentava dificuldade em 
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realizar o autocuidado para barbear-se. Relatou “estar 

entediado”, e com dificuldades para dormir a noite.  

Através da coleta de dados se estabeleceu os 

diagnósticos de Enfermagem e utilizou-se a Taxonomia Nanda 

– I para a escolha dos diagnósticos. 

 
Quadro 1. Diagnósticos de Enfermagem inferidos no cuidado 

ao paciente com Neurite Óptica, segundo NANDA I 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). Natal/RN, 2019 
Domínio  Diagnóstico  Característica Definidora  Fatore 

Relacionados ou 

Fatores de Risco  

Enfrentamento 

/tolerância ao 

estresse 

Síndrome de 

estresse por 

mudança 

Alteração no sono, 

dependência, preocupação 

quanto a mudança.  

 

Imprevisibilidade 

da experiência 

Conforto Dor Aguda Agente biológico lesivo  Autor relato de 

intensidade 

utilizando escala 

padronizada de 

dor e expressão 

facial de dor. 

Atividade e 

Repouso 

Deambulação 

prejudicada 

Capacidade prejudicada de 

andar uma distancia 

necessária 

Visão prejudicada 

e medo de quedas 

Segurança e 

Proteção  

Risco de quedas  Mobilidade 

prejudicada e 

cenário pouco 

conhecido.  

 

Atividade e 

Repouso  

Déficit no 

autocuidado 

para vestir-se 

Capacidade prejudicada de 

colocar as roupas nas 

partes superior e inferior do 

corpo.  

Dificuldade de se 

mexer 
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Fonte: Desenvolvida pelos autores 

 

A seleção dos diagnósticos de enfermagem não foi de 

fácil escolha, pois havia uma falta de diagnóstico específico 

para expor a perdão de visão e as dificuldades sensoriais 

relacionadas ao paciente. Portanto, os diagnósticos escolhidos  

focaram nas alterações que surgiram devido ao quadro, de 

modo que o primeiro diagnóstico escolhido foi “Síndrome de 

Estresse Pós-Mudança" a escolha se deu por notar as 

repercussões comportamentais relatadas pelo paciente e 

família,  

O segundo diagnóstico o de “Dor Aguda” está ligado ao 

episódio de cefaleias, quase que diários relatados pelo 

paciente.  Os diagnósticos de “Deambulação Prejudicada” e 

“Risco de Quedas” estão ligados ao medo que o paciente tinha 

de deambular, devido a perda visual e em decorrência de ser 

um ambiente novo. A tabela com os demais diagnósticos está 

abaixo 

 O diagnóstico de “Déficit em Autocuidado para Vestir-se” 

está relacionado as dificuldades relatadas pelo paciente em se 

vestir, fazer a barbar e higienizar-se, dependendo da 

acompanhante para faze-lo. Por fim, todas essas mudanças 

súbitas e a ausência de atividades, levaram a um quadro de 

dificuldade para dormir, e então o diagnóstico de “Distúrbio no 

Padrão de Sono” foi elencado.  

  A terceira parte do Processo de Enfermagem é o 

Planejamento. Por fins acadêmicos, devido aos poucos dias de 

prática,  apenas um resultado é escolhido para ser trabalhado, 

isso não impede que se realize outros cuidados para aquele 

paciente.  
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O resultado prioritário escolhido foi “Adaptação à 

mudança: Resposta emocional e comportamento adaptativa de 

um indivíduo com função cognitiva intacta a uma mudança 

recente no ambiente de vida.” (MOORHEAD et al, 2016). A 

escolha desse resultado se deu por pensar no impacto 

emocional causado pela limitação visual abrupta do paciente, e 

uma tentativa de adapta-lo a situação de forma emocional. 

 

Tabela 1. Resultado de Enfermagem prioritário esperado no 

cuidado ao paciente com Neurite Óptica, segundo NOC 

(MOORHEAD et al, 2016). Natal/RN, 2019 
Adaptação à mudança: Resposta emocional e comportamento adaptativa de 

um indivíduo com função cognitiva intacta a uma mudança recente no 

ambiente de vida 

Indicadores 1 2 3 4 5 

Expressa satisfação com a rotina diária   M  E  

Exibe um humor positivo  M E   

Retraimento  M  E   

Tédio  M E    

M – Mantém   /    E- Evoluí para 

Fonte: Desenvolvida pelos autores 

 

Outros resultados trabalhados com o paciente foram 

“Locomoção: Caminhar” em que se estimulação a deambulação 

sem acompanhante. “Autocuidado: Higiene” em que se 

estimulou que o paciente realizasse cuidados com o banho, a 

barba, lavasse os cabelos, as mãos e os dentes. Por fim, outra 

intervenção foi “Autocuidado: vestir-se” em que auxiliamos o 

paciente a conseguir vestir-se sem apoio. Com fim, o objetivo 

sempre foi de levá-lo a um maior quadro de independência, 

mesmo com a limitação visual. 

A intervenção prioriária foi “Aumento da segurança: 

Intensificação da sensação de segurança física e psicológica do 
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paciente”. As ações realizadas focaram na adaptação do 

paciente e deficiência visual. Outros resultados esperados para 

o paciente incluíam a melhora da deambulação,  ser capaz de 

realizar o autocuidado e higiene durante o banho. Sempre com 

enfoque de promover maior independência e autonomia no 

paciente. 

Para a melhora do quadro emocional e melhor 

adaptação a situação, algumas intervenções foram 

programadas, nos primeiros dias conversamos com o paciente 

e sua família, a fim de encontrar alternativas para diminuir o 

retraimento e tédio, além de oferecer uma visão mais otimista 

da situação. Em seguida, explicou-se o que sabia-se do quadro 

dele por enquanto, enfatizando as possibilidades futuras de 

melhora do quadro terapêutico.  

 Nos dias seguintes realizamos intervenções com 

enfoque em diminuir o quadro de tédio e retraimento, estimulou-

se que o paciente a respeito de algumas atividades, como, ouvir 

o jornal, e conversar com os outros pacientes que estavam 

internados, foi pedido aos familiares que  trouxessem em um 

aparelho de celular músicas para que ele pudesse ouvir. Uma 

forma de estimular os outros sentidos.  

 Para a deambulação e o risco de quedas, foi feito um 

passeio com o paciente pela enfermaria, para ele ter noção de 

onde íamos sempre informava quantos passos a direita ou a 

esquerda estavam o banheiro, o posto de enfermagem, os 

elevadores, os outros quartos. Depois, foi estimulado que ele 

deambulasse sem auxílio, apenas se apoiando nas paredes.  

 Para o autocuidado “Banho e Higiene” foi estimulado que 

o paciente tomasse o banho sozinho, e que com supervisão 

tentasse fazer a barba, para o “Autocuidado:Vestir-se” foi 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM BASE 

NA TEORIA DE ROPER-LOGAN-TIERNEY 

773 
 

estimulado que ele tentasse vestir uma peça de roupa sozinho, 

apenas com supervisão e orientação. 

A avaliação do estado final do paciente demonstrou que 

houve uma melhora do seu estado emocional com diminuição 

de relato de tédio e demonstração da realização de outras 

atividades como conversar com colegas de enfermaria, ouvir 

músicas, ouvir o jornal.  E o autor relato de acreditar que haverá 

uma melhora do quadro dele. 

 Além dessas mudanças no final do estágio foi possível 

notar uma melhora na deambulação, e uma maior autonomia e 

independência em assumir os autocuidados para banho e 

vestir-se.  

 

Tabela 2. Resultados de Enfermagem obtidos ao cuidado ao 

paciente com Neurite Óptica, segundo a NOC (MOORHEAD et 

al, 2016). Natal/RN, 2019 
Adaptação à mudança: Resposta emocional e comportamento adaptativa de 

um indivíduo com função cognitiva intacta a uma mudança recente no 

ambiente de vida 

Indicadores 1 2 3 4 5 

Expressa satisfação com a rotina diária   M  X  

Exibe um humor positivo  M  X  

Retraimento M X    

Tédio  M X    

M – Manteve (valor original))   /    X - Resultado final  

Fonte: Desenvolvida pelos autores 

 

OS CUIDADOS PRESTADOS FORAM COM ENFOQUE EM 

REABILITAÇÃO? 

 

A literatura traz que reabilitação é um conjunto de 

intervenções com o propósito de melhorar o funcionamento e 

reduzir a deficiência originada da interação entre indivíduos 
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com condições de saúde e seu ambiente. Logo, a reabilitação 

maximiza a capacidade das pessoas de viverem, trabalharem e 

aprenderem até o máximo de seu potencial (UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, 2017). 

 Portanto, reabilitar alguém incluí ações simples que 

podem partir da educação em saúde que envolve o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades como a 

autoajuda, a assistência, a gestão e a tomada de decisões. A 

ações diretas sobre o indivíduo como melhorar a capacidade de 

comer e beber sem auxílio, até mudanças maiores no ambiente 

como a instalação de elevadores, rampas (OMS,2011) 

 Neste caso, os cuidados foram básicos, primeiro a 

educação em saúde com a intenção de informar o paciente e 

família sobre o quadro clínico, os exames, e as expectativas 

futuras.  Afim, de aumentar a autonomia e conhecimento do 

paciente e família, para assim colaborarem melhor a um 

tratamento, não criarem expectativas irreais para as 

possibilidades futuras, e saberem como agir de forma 

responsável diante dos futuros acontecimentos.  

 Em um segundo momento, cuidou-se da parte emocional 

do paciente, tendo em vista que é um domínio importante para 

promover saúde, de modo a contribuir para uma melhoria na 

qualidade de vida dele, durante o tempo que permaneceu 

internado, o paciente estava com sentimento de viver 

entediado, desesperançoso, e isolado, ao final das práticas, ele 

já realizava atividades para a melhoria da qualidade de vida 

dele, ações como ouvir música, ouvir o jornal, conversar e tentar 

ter algum tipo de lazer durante o internamento, e uma visão 

mais otimista do futuro, de modo que houve uma melhoria de 

suas funções emocionais.  
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 No terceiro momento, cuidou-se para a manutenção de 

funções e aprimoramento delas diante a limitação visual, de 

modo que se estimulou a deambulação, o autocuidado para o 

banho, o fazer barba, o vestir-se.  O paciente não apresentava 

limitações físicas que o impedisse de deambular sem apoio, de 

fazer a barba ou vestir-se. Perder essas funções apenas pela 

limitação visual, seria uma perda funcional desnecessária. 

Manter esse cuidado é ofertar uma maior autonomia e 

independência.   

 

COMO A ENFERMAGEM AGE COMO PROFISSIONAL 

REABILITADOR? 

 

 A enfermagem em reabilitação existe desde a fundação 

da profissão moderna. Atualmente, para a  Association of 

Rehabilitation Nurses (ARN/USA essa especialização é 

conceituada como o diagnóstico e tratamento de respostas 

humanas de indivíduos e grupos a problemas de saúde reais e 

potenciais relacionados a prejuízos na função e estilo de vida 

(HAVRILLA,2017). 

Para essa ciência, a pessoa com deficiência é vista como 

um sistema aberto interativo e com a capacidade inerente para 

autorregulação.  O profissional trabalha fornecendo os 

cuidados, educação, apoio ao paciente e família. O atendimento 

é voltado para auxiliar o paciente no desenvolvimento de 

habilidades para o autocuidado, estimulando no paciente a 

formação de novos papéis e alternativas para se adaptar ao 

ambiente promovendo uma autonomia nas situações cotidianas 

(SPASSER et al, 2006). 

Desta forma, as ações de reabilitação podem ser feitas 

por enfermeiros generalistas, para isso esses profissionais 
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precisam identificar os aspectos de reabilitação de seu papel 

com base na integração desses conceitos em seus programas 

educacionais. A aplicabilidade de conceitos de enfermagem de 

reabilitação é extensa podendo ser aplicadas a três principais 

cenários de cuidados. O primeiro para casos agudos como o 

trauma ou lesão, o segundo para doenças (aguda e crônica), e 

o terceiro  atuando com o foco restaurador (HAVRILLA,2017). 

Assim, ressalta-se que o paciente deste caso foi 

compreendido como um sistema aberto, o que significa que 

interações com o meio, causam algum impacto nas suas 

respostas comportamentais. De modo, que as nossas 

intervenções estimulando a autonomia e reabilitação pôde 

causar uma melhoria das respostas.  

Além de um sistema aberto, para a enfermagem de 

reabilitação o paciente é enxergado de forma holística, 

compreendendo toda pessoa, incluindo o corpo, mente e 

espírito (NATHESON; NATHESON, 2017). O cuidado deve ser 

equilibrado entre esses pontos.  

Um exemplo disso, foi caso escolhido a partir de um 

diagnóstico prioritário  cujo o enfoque foram nas respostas 

emocionais do paciente a situação vivida. A escolha do 

diagnóstico “Síndrome do Estresse por mudança”, expõe a 

visão holística que foi tida do paciente.  

Sobre este assunto, o resultado escolhido que tinha 

melhor interação com esse diagnóstico foi “Adaptação a 

Mudança” , resultado cujos os indicadores são de enfoque na 

mudança do comportamento e melhora do quadro emocional. 

Esses indicadores são: expressa satisfação com a rotina, exibe 

um humor positivo, retraimento, e tédio. Todos eles ao final da 

prática obtiveram uma resposta melhor do que no início da 

avaliação.  
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A TEORIA DE ROPER-LOGAN-TIERNEY CONTRIBUI PARA 

CASOS COM LIMITAÇÕES E DEFICIÊNCIAS?  

  

As teorias de enfermagem que são referenciais de 

trabalho o qual favorece o desenvolvimento científico. Para a 

enfermagem, as teorias são possibilidades de oferecer respaldo 

científico à prática assistencial, assim como proporcionar 

segurança e qualidade para as ações, pois possibilitam 

intervenções planejadas passíveis de avaliação para alcance 

de melhores resultados, possibilitando a visibilidade do trabalho 

em Enfermagem (SILVA; SANTOS, 2018). 

 A teoria de Roper-Logan-Tierney surgiu em 1980 no 

Reino Unido, nela os autores desenvolveram o Modelo de Vida 

e o Modelo de Enfermagem. Nos modelos dos autores têm-se 

o conceito de Lifespam representando a continuidade da vida, 

do nascer ao morrer, o continuo de dependência/independência 

que representa o quão dependente ou independente uma 

pessoa realiza determinada atividade, os fatores de influência: 

biológico, psicológico, sociocultural, ambiental e político-

econômico (STONEHOUSE, 2017).  

 Todos esses conceitos estão envolvidos na execução 

das atividades de vida diárias, cada ser fará suas atividades de 

forma específica. Às AVD são doze atividades centrais dos 

modelos e através delas se contribui para o viver. Elas são: 

manutenção de um ambiente seguro (ambiente seguro para 

proteção do paciente), comunicação (verbal e não verbal), 

respiração, comer e beber, eliminações, autocuidado (higiene e 

vestir-se); controle de temperatura corporal, mobilidade, 

trabalho e lazer, sexualidade, dormir e morrer (STONEHOUSE, 

2017). 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM BASE 

NA TEORIA DE ROPER-LOGAN-TIERNEY 

778 
 

 Por fim, se tem dois conceitos: o da individualidade de 

viver, e o cuidado de enfermagem individualizado. O primeiro 

aborda a mistura única de como as atividades de vida, o 

lifespam, a dependência e independência combina-se para 

formar a individualidade de uma pessoa. O segundo, fala sobre 

os cuidados de enfermagem devem ser planejados e 

individualizados conforme cada pessoa, através das fases: 

examinar, planejar, implementar e avaliar (WILLIAMS, 2015). 

 Os cuidados de enfermagem portanto, atuarão no 

sentido de ajudar o indivíduo a evitar, aliviar, resolver ou 

suportar os problemas reais ou potenciais relacionados as 

AVD’S e a prevenir o reaparecimento de problemas já 

solucionado. Por fim, os cuidados de enfermagem buscam 

otimizar a pessoa a para que nos finais do cuidados ele realize 

as AVDs afetadas com a maior independência possível 

(FONSECA; COROADO; PISSARRO, 2017). 

Neste relato de experiência, o Paciente “Matt” possuía 

limitações nas atividades de vida diárias, listadas a baixo:   

 

 Mobilidade - Deambulação prejudicada relacionada à 

visão prejudicada e medo de quedas evidenciado por 

capacidade prejudicada de andar uma distancia 

necessária.  

 Autocuidado/Higiene/Vestir-se - Risco de quedas 

evidenciado por mobilidade prejudicada e cenário pouco 

conhecido. 

 Manuntenção de um ambiente seguro - Risco de quedas 

evidenciado por mobilidade prejudicada e cenário pouco 

conhecido. 
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 Sono - Distúrbio no padrão de sono relacionado a padrão 

de sono não restaurado evidenciado por dificuldade de 

manter o sono. 

Intervenções foram propostas para cada um desses 

diagnósticos, a fim de aumentar a independência e autonomia 

do paciente, propondo-se a reverter o as limitações causadas 

pelo quadro de neurite óptica.   

 

CONCLUSÕES 

 

 No final dos dias de práticas, percebeu-se uma melhora 

do humor do Paciente “Matt” e da realização das funções com 

uma maior autonomia e independência para deambular, e 

tentativas de sem auxilílio realizar ações de autocuidado, de 

modo que acredita-se que os cuidados realizados conseguiram 

o proposto de melhorar a funcionalidade de independência do 

paciente.  

 Para realizar práticas de reabilitação deve-se utilizar de 

uma teoria como a de Roper - Logan -Tierney para 

compreender esse caso e embasar esses cuidados, 

examinando o paciente de forma holística e integral, planejando 

cuidados além da dimensão física, implementando com o apoio 

da família, e avaliando a melhora do paciente. Utilizar-se de 

uma teoria própria da enfermagem, e que pode embasar e 

melhorar cuidados para pessoas com deficiência, além de 

subsidiar atividades de reabilitação. 

  Portanto, pode-se concluir que a experiência dos 

cuidados de enfermagem realizados por estudantes em um 

paciente com deficiência, foi uma oportunidade única e pode 

contribuir na formação destes profissionais, além de 
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aumentarem discussões sobre ações de reabilitação na 

academia. O presente trabalho, tem por finalidade de reflexão 

sobre como o enfermeiro, deve utilizar-se de conhecimento da 

sua própria ciência, para realizar cuidados integrais e com 

enfoque não apenas de cuidar, promover, educar e sim também 

reabilitar pessoas com deficiência. 
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RESUMO: Define-se como estomia um procedimento cirúrgico 
no qual se cria uma conexão de um órgão interno com a parede 
abdominal, possibilitando a eliminação dos excrementos, ou em 
certos casos, a alimentação. O fato de tornar-se uma pessoa 
com estomia acarreta muitas mudanças relacionadas à nova 
condição de eliminação de excretas, as quais culminarão na 
necessidade de adaptar-se a essa situação. Desta forma este 
trabalho tem por objetivo construir as definições constitutivas e 
operacionais da Escala do Nível de Adaptação do Estomizado. 
Trata-se de uma etapa de um estudo metodológico realizado 
para desenvolver o conteúdo da escala. As definições 
operacionais foram elaboradas com base em duas revisões 
integrativas da literatura. Os resultados foram analisados e 
apresentados a partir da fundamentação teórica no Modelo de 
Adaptação de Roy. O conteúdo da escala contém 45 itens 
preliminares categorizados nos quatro modos adaptativos. 
Assim, observou-se que a maioria dos problemas adaptativos, 
e indicadores de adaptação positiva, estavam alocados nos 
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modos fisiológico e autoconceito. Ademais, tratavam de 
questões referentes ao aspecto da eliminação das excretas, 
complicações, bem estar físico, constrangimento, questões 
sobre o enfrentamento da nova condição, autoestima, imagem 
corporal, dentre outros que abarcavam as mais diversas 
demandas adaptativas das pessoas com estomia. As definições 
constitutivas e operacionais constituíram uma importante etapa 
para construção da ENAE e esse instrumento representa um 
avanço teórico e tecnológico na ciência da enfermagem para 
auxiliar a assistência de enfermagem às pessoas com 
estomias.  
Palavras-chave: Estomia. Adaptação Psicológica. Estudos de 
Validação. Modelos de Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Define-se como estomia um procedimento cirúrgico no 

qual se cria uma conexão de um órgão interno com a parede 

abdominal, possibilitando a eliminação dos excrementos, ou em 

certos casos, a alimentação. Pode ser classificada conforme a 

sua posição como ileostomia, colostomia, urostomia, ou 

conforme sua duração como definitiva ou temporária (CLIFF, 

2018). 

Segundo a United Ostomy Associations of America 

(UOAA) estima-se que existam de 750 mil a 1 milhão pessoas 

com estomiasnos Estados Unidos da América, sendo 

realizadas cerca de 100 mil novas estomias por ano, muitas 

destas sendo de caráter temporário. 

O fato de tornar-se uma pessoa com estomia acarreta 

muitas mudanças relacionadas à nova condição de eliminação 

de excretas, as quais culminarão na necessidade de adaptar-

se a essa situação. Logo após a cirurgia, algumas pessoas são 

tomadas por sentimentos negativos, devido, principalmente a 



DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DA ESCALA DO NÍVEL DA 

ADAPTAÇÃO DO ESTOMIZADO: UM ESTUDO METODOLÓGICO 

785 
 

falta de exposição prévia sobre a estomia, bem como a falta de 

informação no período pré-operatório sobre o procedimento e 

os resultados deste (MOTA; GOMES; PETUCO, 2016). 

O processo adaptativo que se desenvolve após o choque 

inicial demanda ajustes físicos, psicológicos e sociais que vão 

impactar diretamente na qualidade de vida desse indivíduo 

(FERREIRA-UMPIÉRREZ; FORT-FORT, 2014).  

Apesar dessa importância no processo de transição da 

pessoa com estomia, estudos demonstram o déficit na atenção 

à saúde destas no sentido da divergência do cuidado prestado, 

frente às variações de intervenções sem um conhecimento 

acerca do direcionamento sistemático da avaliação, 

planejamento, implementação e avaliação das ações de 

enfermagem (OLIVEIRA et al., 2014). 

O papel da enfermagem nesse processo de adaptação é 

de fundamental importância, pois perpassa desde os cuidados 

pré-operatórios até funções essenciais de educação em saúde, 

manejo do estoma, além do suporte para as pessoas com 

estomia e familiares. Esta assistência deve basear-se em 

etapas sistematizadas, que exige do enfermeiro um 

conhecimento teórico-prático, bem como um elo entre 

profissional e pessoas com estomia, os quais são primordiais 

para a qualidade da assistência e, por conseguinte, uma 

efetividade na adaptação (MONTEIRO et al., 2016). 

Nesse contexto, uma possibilidade de instrumento da 

sistematização do cuidado de enfermagem à pessoa com 

estomia é a utilização de uma teoria de enfermagem voltada 

para esse processo. Desse modo, o Modelo de Adaptação de 

Roy, abrange aspectos essenciais nos seus quatro modos 

adaptativos (fisiológico, autoconceito, função do papel e 

interdependência), os quais buscam compreender, numa visão 
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holística, o nível de adaptação de uma pessoa e os processos 

de enfrentamento (GEORGE, 2000; ROY, 2001). 

Na teoria de Roy é possível analisar os elementos que 

constituem o processo adaptativo do estomizado, de modo que 

os estímulos são a própria ostomia, evidenciando-se como 

estímulo focal, e a alteração da imagem corporal, mudanças na 

dieta, estilo de vida e relacionamentos interpessoais como 

alguns dos estímulos contextuais (GEORGE, 2000; ROY, 

2001). 

Pensando na sistematização da assistência de 

enfermagem à pessoa estomizada, o Modelo de adaptação de 

Roy apresenta-se como um instrumento direcionador do 

cuidado e do processo de enfermagem. As duas primeiras 

etapas deste, investigação comportamental e de estímulos, 

culminam no nível de adaptação. O julgamento crítico do nível 

de adaptação origina os diagnósticos de enfermagem, os quais 

subsidiam o estabelecimento de metas e os planos para 

implementação. No fim, é realizada uma avaliação dinâmica e 

flexível às necessidades apresentadas no processo adaptativo 

(ROY, 2001; MCEWEN, 2016). 

Portanto, a operacionalização do Modelo de adaptação 

de Roy fornecerá informações importantes referentes ao 

processo adaptativo da pessoa com estomia, fundamentando a 

assistência de enfermagem. Isto posto, objetivou-se no estudo 

apresentar as definições constitutivas e operacionais que 

fundamentaram o conteúdo da Escala do Nível de Adaptação 

do Estomizado (ENAE). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo metodológico com abordagem 

quantitativa. Para fundamentação metodológica utilizou-se o 

referencial de construção do conteúdo de instrumentos 

psicométricos proposto por Pasquali (2010). 

A primeira fase da definição dos construtos é a definição 

constitutiva da adaptação da pessoa com estomia, as quais 

foram reveladas nos seguintes aspectos objetivos do MAR: 

problemas adaptativos e os indicadores de adaptação positiva. 

A partir disso, as definições operacionais foram elaboradas com 

base em duas revisões integrativas da literatura e em uma 

etapa qualitativa. 

As revisões realizadas nesse estudo tinham dois 

objetivos distintos, a primeira consistia na identificação dos 

problemas adaptativos das pessoas com estomia, e a segunda 

buscou os indicadores de adaptação positiva nas pessoas com 

estomia. 

Quanto à revisão sobre os problemas adaptativos, a 

busca foi realizada entre os meses de novembro a dezembro 

de 2015 e incluiu artigos indexados nas bases de dados LILACS 

(Latin American Literature in Health Sciences), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) 

e Web of Science. Os descritores utilizados foram: “ESTOMIA” 

AND (“ADAPTAÇÃO” OR “AJUSTAMENTO SOCIAL” OR 

“ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA” OR “TRANSTORNOS DE 

ADAPTAÇÃO”), contidos nos DeCS, que foram aplicados em 

bases nacionais. E “OSTOMY” AND (“ADAPTATION, 

PSYCHOLOGICAL” OR “SOCIAL ADJUSTMENT” OR 

“ADJUSTMENT DISORDERS”), identificados no Mesh Terms, 
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utilizados nas bases internacionais. Foram identificados 125 

artigos nas bases, desses foram selecionados 23 para compor 

a amostra final desta etapa do estudo. 

Sobre os indicadores de adaptação positiva, a coleta de 

dados foi feita entre os meses de maio e junho de 2016 e artigos 

indexados nas bases de dados LILACS, MEDLINE, CINAHL e 

Web of Science. Os descritores utilizados foram: ESTOMIA 

AND “ADAPTAÇÃO PSICOLÓGICA”, contidos nos DeCS, que 

foram aplicados em bases nacionais. E OSTOMY AND 

“ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL” identificados no Mesh 

Terms, utilizados nas bases internacionais. Foram identificados 

226 artigos nas bases, desses foram selecionados 19 para 

compor a amostra final dessa etapa do estudo. 

Os dados foram analisados utilizando o Modelo de 

Adaptação de Roy, a partir da lista de indicadores de adaptação 

positiva descrita no modelo, além disso, a própria definição de 

indicador de adaptação positiva serviu como parâmetro para 

identificação de outros indicadores que se apresentassem para 

as pessoas com estomia. 

A respeito da etapa qualitativa que objetivou identificar 

os comportamentos adaptativos das pessoas com estomia, foi 

realizada no Centro Especializado em Reabilitação e 

Habilitação do Rio Grande do Norte (CERHRN) e os critérios de 

inclusão foram: estar cadastrado, ter idade maior que 18 anos, 

possuir estomia intestinal há mais de três meses e apresentar 

bom estado de saúde. 

Os dados foram coletados entre os dias 1 e 15 de julho 

por meio de entrevistas semiestruturadas com as seguintes 

questões norteadoras sobre os quatro modos adaptativos 

(fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência): 

“Quais mudanças você percebe em seu corpo e seu organismo 
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após a estomia?”, “Como você se vê e se sente após a 

estomia?”, “Depois da confecção do estoma, seu papel no 

trabalho, na família e na sociedade como um todo, mudou? 

Como é sua rotina no dia-dia?”, “Depois da estomia, mudou 

alguma coisa no seu relacionamento com as pessoas?” 

Os dados foram analisados mediante análise do 

referencial teórico para as definições constitutivas e frequência 

absoluta e relativa, quanto aos problemas adaptativos e 

indicadores de adaptação positiva do Modelo de Adaptação de 

Roy, bem como os novos que emergiram das falas para compor 

as definições operacionais do instrumento. Os resultados foram 

apresentados por meio de quadros que identificam as 

definições e os itens fundamentados da Escala. 

Essa pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

parecer de número 421.342, CAAE de número 

19866413.3.0000.5537. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 1 apresenta as definições constitutivas da 

adaptação da pessoa estomizada, elaboradas a partir da 

literatura, fundada nos conceitos que compõem o MAR. 

 

Figura 1. Definição constitutiva da adaptação da pessoa 
estomizada à luz do MAR. Natal, 2017. 
 

DEFINIÇÕES DO

 MODELO DE 

ADAPTAÇÃO DE ROY  
DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS           

ESTÍMULO 
ESTÍMULOS DA PESSOA 

ESTOMIZADA 
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Elemento que provoca a resposta 

adaptativa, pode ser interno ou 

externo, e incluem todas as 

condições, circunstâncias e 

influências em volta da pessoa, ou 

que afeta o desenvolvimento ou 

comportamento desta. 

Elementos, condições ou 

circunstâncias que interagem com as 

pessoas estomizadas e provocam 

respostas adaptativas, inclui a 

construção da estomia, necessidades 

de adequação alimentar e de 

vestimentas, o distúrbio na imagem 

corporal, dentre outros.  

ESTÍMULO FOCAL 

ESTÍMULO FOCAL

 DA

 PESSOA 

ESTOMIZADA 

Constitui o maior grau de mudança 

que perturba a pessoa, a qual é 

confrontada diretamente e, portanto, 

é o estímulo mais importante. 

Construção da estomia.  

ESTÍMULO CONTEXTUAL 
ESTÍMULO CONTEXTUAL DA 

PESSOA ESTOMIZADA 

Elementos que podem ser 

identificados como fatores, internos 

ou externos, que influenciam, positiva 

ou negativamente, o estímulo focal. 

Redução da interação social, 

limitações para viajar, vergonha da 

estomia, mudanças no padrão de 

vestimentas, constrangimentos 

causados pelo descontrole na 

eliminação de gases, dificuldade em 

olhar para a estomia, interferência da 

estomia nas atividades laborais, 

sentimentos de aceitação, razões e 

prazer em viver, otimismo, satisfação 

com a imagem corporal, melhoria do 

bem-estar, suporte social e religioso e 

alterações na função sexual.  

PESSOA PESSOA ESTOMIZADA 

Receptora do cuidado de 

Enfermagem, sendo considerada um 

sistema adaptativo holístico.  

Pessoa que será submetida ao 

procedimento cirúrgico de construção 

de uma estomia.  

SISTEMA ADAPTATIVO 

SISTEMA ADAPTATIVO

 DA

 PESSOA 

ESTOMIZADA 
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Troca de informações, matéria e 

energia entre as pessoas e o 

ambiente. 

Interação constante entre a pessoa 

estomizada, o ambiente e as demais 

pessoas e sistemas de apoio 

envolvidos no processo adaptativo 

desta.  

AMBIENTE 
AMBIENTE DA PESSOA 

ESTOMIZADA 

Conjunto de estímulos que interagem 

com a pessoa. 

Estímulos focais e contextuais que se 

relacionam e provocam respostas nas 

pessoas estomizadas. 

ENFERMAGEM 

ENFERMAGEM PARA

 PESSO

AS ESTOMIZADAS 

Promoção da adaptação nos quatro 

modos adaptativos. 

Promoção da adaptação da pessoa 

estomizada em relação aos aspectos 

fisiológicos, autoconceito, funções 

sociais e interdependência. 

SAÚDE SAÚDE DA PESSOA ESTOMIZADA 

Estado e processo de ser e tornar-se 

uma pessoa integrada e total. 

Retrata a integridade fisiológica, 

psíquica e social da pessoa 

estomizada.  

SISTEMA ADAPTATIVO 

SISTEMA ADAPTATIVO

 DA

 PESSOA 

ESTOMIZADA 

Trata da constante interação da 

pessoa com o ambiente, incluindo as 

trocas de informações, matéria e 

energia. 

Interação das pessoas estomizadas 

com o ambiente, integrando as trocas 

e respostas que envolvem os 

estímulos adaptativos. 

COMPORTAMENTOS DAS 

PESSOAS 

COMPORTAMENTO

 DA

S

 PE

SSOAS ESTOMIZADAS 

Enquanto sistema, a pessoa exibe as 

saídas, ou seja, as respostas 

adaptativas, as quais promovem a 

integridade da pessoa, que é 

demonstrada, comportamentalmente, 

quando ela é capaz de preencher as 

Aborda as respostas adaptativas da 

pessoa estomizada que promovem a 

integridade da pessoa, evidenciada 

pelos comportamentos positivos ou 

negativos, que demonstram a 

capacidade ou não de preencher as 
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metas em termos de sobrevivência, 

crescimento, reprodução e domínio. 

metas de adaptação efetiva à 

estomia.  

MODOS ADAPTATIVOS 
MODOS ADAPTATIVOS

 DA

 PESSOA 

ESTOMIZADA 

Apresentam as respostas produzidas 

que são observáveis. 

Apresentam as respostas adaptativas 

observáveis das pessoas 

estomizadas no âmbito fisiológico, 

psicológico, social e afetivo.     

MODO FISIOLÓGICO 

MODO FISIOLÓGICO

 PARA

 PESSOA ESTOMIZADA 

Forma como a pessoa responde 

fisicamente aos estímulos 

provenientes do ambiente. 

Representa as respostas fisiológicas 

que a pessoa exibe após a 

construção da estomia.  

MODO AUTOCONCEITO 
MODO AUTOCONCEITO PARA 

PESSOA ESTOMIZADA 

Trata dos aspectos

 sociais e psicológicos 

da pessoa. 

Trata dos aspectos sociais e 

psicológicos da pessoa estomizada 

que incluem o constrangimento, 

vergonha, isolamento social, dentre 

outros.  

MODO FUNÇÃO DE PAPEL 
MODO FUNÇÃO DE PAPEL DA 

PESSOA ESTOMIZADA 

Aborda os papéis que a pessoa ocupa 

na sociedade. 

Aborda os papéis que a pessoa 

estomizada ocupa na sociedade, 

como as atividades laborais exercidas 

e funções familiares.  

MODO INTERDEPENDÊNCIA 
MODO INTERDEPENDÊNCIA DA 

PESSOA ESTOMIZADA 

Retrata as interações com dar e 

receber amor, respeito e valor através 

das relações com os outros 

significativos e sistemas de apoio. 

Versa sobre as inter-relações da 

pessoa estomizada com seus 

familiares, cônjuges, amigos e demais 

sistemas de apoio, como a 

enfermagem e os serviços de atenção 

à saúde da pessoa ostomizada. 
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NÍVEL DE ADAPTAÇÃO 

NÍVEL DE ADAPTAÇÃO

 DA PESSOA 

ESTOMIZADA 

Ponto de mudança que representa a 

capacidade da pessoa para 

responder positivamente numa 

situação. 

Significa o estágio adaptativo que a 

pessoa estomizada se encontra, 

demonstrando, a partir dos seus 

comportamentos, a condição 

adaptativa do indivíduo.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Dando prosseguimento, seguem-se as definições 

operacionais, representadas pelos itens preliminares da ENAE 

(figura 2), construídos a partir das definições constitutivas acima 

descritas, problemas adaptativos e indicadores de adaptação 

positiva identificados na literatura e evidenciados nos 

comportamentos adaptativos das pessoas com estomias. 

 

Figura 2. Itens preliminares do instrumento, e suas 
respectivas fontes fundamentadoras. Natal, 2017. 
 

 

Itens preliminares 
Fonte que 

fundamentou 

o 

desenvolvime

nto dos itens 

Literat

ura 

Com

porta

ment

os 

1. Não ter controle em eliminar gases intestinais me 

incomoda. 

 

X 

 

X 

2. Sinto que não tenho um cheiro agradável X X 

3. Não gostei de mudar meus hábitos alimentares X X 

4. Sinto-me estressado por causa da estomia X X 
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5. Não tenho problemas físicos relacionados à estomia  

X 

 

6. Me incomodo por não poder realizar os mesmos 

esforços físicos de antes da estomia 

 

X 

 

X 

7. Não durmo bem por causa da estomia X X 

8. Tenho problemas com os vazamentos da bolsa de 

estomia 

 

X 
 

9. Tenho complicações relacionadas à estomia X X 

10. Minhas estratégias para enfrentar o estresse causado 

pela estomia são efetivas 

 

X 

 

X 

11. Os episódios de diarréia me perturbam X  

12. Os episódios de constipação me perturbam X  

13. Sinto dores relacionadas à estomia X  

14. Minhas estratégias para enfrentar o novo modo de 

eliminar fezes são eficazes 

 

X 
 

15. A estomia me deixa ansioso X  

16. Minha vida sexual mudou depois da estomia X X 

17. A estomia não alterou minha auto-estima X  

18. Não estou satisfeito com a aparência do meu corpo  

X 

 

X 

19. A estomia afetou negativamente minha auto- estima  

X 

 

X 

20. Sinto-me constrangido pela estomia X X 

21. Sinto que perdi algo depois da construção da estomia  

X 
 

22. Acredito que tenho conhecimento suficiente sobre a 

estomia 

 

X 
 

23. Sinto-me impotente após a estomia X  

24. Eu aceito a estomia X  

25. Tenho dificuldade em olhar para a estomia X  

26. Sinto-me culpado por ser estomizado X  

27. Sou otimista em relação à estomia X  

28. Gostaria de me livrar da estomia X X 

29. Compenso adequadamente as modificações 

corporais causadas pela estomia 

 

X 
 

30. Acho que nunca vou me acostumar com a estomia  

X 

 

X 
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31. Minha crença religiosa me

 auxilia no enfrentamento da minha condição 

de estomizado 

 

X  

32. Não gostei de mudar meu estilo de vestir por causa 

da estomia 

 

X 

 

X 

33. Sinto-me melhor após a construção da estomia X  

34. A estomia interfere nas minhas atividades de trabalho 

e/ou escolares 

 

X 

 

X 

35. Me distanciei do meu papel social por causa da 

estomia 

 

X 

 

X 

36. Mudei de papel social por causa da estomia X X 

37. Os custos com a estomia me prejudicam X  

38. Sinto que me isolei depois da estomia X X 

39. A estomia não afetou minha relação com as outras 

pessoas 

 

X 
 

40. Procuro esconder que tenho uma estomia X X 

41. Realizo os cuidados com a estomia de maneira 

independente 

 

X 
 

42. Mantenho minha interação social X  

43. A estomia afetou de maneira negativa minha relação 

com as outras pessoas 

 

X 

 

X 

44. Participo do grupo de apoio aos estomizados X  

45. Sinto que as pessoas me olham diferente  X 

     

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentro do modo fisiológico, a eliminação incontrolada 

dos gases pela ausência de um esfíncter e o mau cheiro são 

ocorrências que podem causar problemas psicológicos 

relacionados ao constrangimento e medo que alguém possa 

ouvi-los ou sentir o odor, o que muitas vezes culmina em 

isolamento social (SCHREIBER, 2016; KENDERIAN; 

STEPHENS; JATOI, 2013). 

Os episódios de vazamento também são comuns, 

principalmente no início quando a pessoa com estomia e/ou 

cuidador ainda não aprenderam o manejo correto da bolsa. A 

https://journals.lww.com/homehealthcarenurseonline/Fulltext/2019/03000/Colostomy_Care__A_Guide_for_Home_Care_Clinicians.2.aspx#R17-2
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possibilidade desse acontecimento relaciona-se à insegurança 

na integridade da bolsa e pode ser responsável pela vivência 

de sentimentos de vergonha e desespero, culminando, muitas 

vezes, em redução na participação de eventos sociais e 

familiares (MOTA et al., 2016). 

Dentre as complicações que podem ser atribuídas à 

estomia, as mais citadas na literatura foram dermatites, 

seguidas de prolapsos, hérnias periestomais, fistulas, lesões 

pseudo verrucosas, reações alérgicas aos produtos e retrações. 

A incidência dessas complicações está relacionada com a idade 

e a não realização de demarcação prévia do local da estomia 

(SALOMÉ et al., 2015).  

A dor apresenta-se como um dos domínios da qualidade 

de vida afetados negativamente nas pessoas com estomia. É 

importante destacar esse item, pois, em condições normais, a 

estomia deve ser indolor. Portanto, a presença de dor na 

estomia, ou na região periostomal, pode ser um indicativo da 

ocorrência de complicações (MOLS et al., 2014).  

Por fim, dentre o modo fisiológico, a mudança na 

atividade sexual e da imagem corporal, que se relaciona com 

alterações físico-emocionais e socioculturais da pessoa e 

ambiente da  pessoa com estomia, estão presentes em ambos 

os sexos e afetam diretamente a qualidade de vida e adaptação 

dessas pessoas (MOLS et al., 2014; CARDOSO et al., 2015).  

Para o modo autoconceito, a insatisfação com a 

aparência do corpo reflete o item do distúrbio na imagem 

corporal causado pela conformação diferenciada após a 

estomia. Um estudo realizado em São Paulo demonstrou que 

todos as 70  pessoas com estomia estudados apresentaram 

diminuição da autoestima e autoimagem, sendo os resultados 

significativamente piores quando a causa da construção da 
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estomia foi por diverticulite, a pessoa ter idade acima de 60 

anos, ser casada e analfabeta (SALOMÉ; ALMEIDA, 2014). 

A dificuldade em olhar para a estomia foi um item 

relatado principalmente nos primeiros dias após a construção 

desta. Essa situação pode estar relacionada a múltiplos fatores 

que incluem o fato de poucas pessoas terem tido contato com 

outras pessoas com estomia, sendo essa uma condição 

inteiramente nova. Ademais, a ausência do ensino, 

especialmente no período pré-operatório, também pode causar 

esse sentimento de rejeição do desconhecido (SILVA et al., 

2014). 

Quanto aos itens do modo interdependência, a função 

social é um dos domínios significativamente afetados na 

qualidade de vida das pessoas com estomia, pois é expressa 

no envolvimento em eventos familiares, atividades de lazer, 

encontros com amigos e pessoas queridas e, também, na 

participação de atividades laborais e realização de atividades 

do cotidiano (MOLS et al., 2014; KIMURA; KAMADA; 

GUILHEM, 2016).  

Diante de todo conteúdo, a Escala possibilitará auxílio e 

subsídios ao enfermeiro para planejar e intervir nas demandas 

adaptativas individuais de cada pessoa. 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, foi possível a partir das definições constitutivas 

e operacionais construir o conteúdo da ENAE. Observou-se que 

a maioria dos problemas adaptativos, e indicadores de 

adaptação positiva, estavam alocados nos modos fisiológico e 

autoconceito. 
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Ademais, tratavam de questões referentes ao aspecto da 

eliminação das excretas, complicações, bem estar físico, 

constrangimento, questões sobre o enfrentamento da nova 

condição, autoestima, imagem corporal, dentre outros que 

abarcavam as mais diversas demandas adaptativas das 

pessoas com estomia. 

Dessa forma, as definições constitutivas e operacionais 

constituíram uma importante etapa para construção da ENAE e 

esse instrumento, que ainda passará por etapas de validação, 

representa um avanço teórico e tecnológico na ciência da 

enfermagem, tendo em vista que a escala, construída à luz do 

Modelo de Adaptação de Roy e possibilitará ao profissional 

enfermeiro a utilização de uma ferramenta que fornecerá 

informações individuais de cada  pessoa com estomia. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus é uma patologia que inclui no 
seu tratamento o monitoramento da glicemia capilar e a 
aplicação de injeções de insulina no domicílio. Nessa 
terapêutica, o indivíduo diabético maneja agulhas, seringas, 
lancetas, fitas reagentes, algodões e frascos de insulina. Além 
da utilização adequada desses insumos para garantir a 
efetividade do tratamento, é necessário atentar também para o 
ensino do descarte correto dos resíduos gerados, a fim de 
reduzir o impacto ambiental ocasionado pela destinação final 
inadequada deles em lixo domiciliar. O objetivo deste estudo foi 
descrever a produção científica atual sobre o descarte de 
resíduos provenientes de insulinoterapia domiciliar, identificar 
os principais responsáveis pela educação dos pacientes nesse 
sentido e subsidiar a criação de um protocolo para o correto 
manejo desses materiais. Através de uma revisão integrativa da 
literatura nacional e internacional, foram encontrados 7 artigos 
compatíveis com o objetivo proposto. Após leitura crítica de 
todos, foram observadas práticas incorretas de descarte dos 
resíduos gerados pela insulinoterapia domiciliar associadas ao 
não recebimento de orientações por parte dos pacientes. O 
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estudo identificou que na consulta de enfermagem o enfermeiro 
deve, enquanto educador em saúde, esclarecer sobre o manejo 
correto desses resíduos. Identifica-se, no entanto, a 
necessidade normativas oficiais e de educação permanente 
para os profissionais envolvidos na assistência ao portador de 
diabetes mellitus. 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Insulina. Resíduos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é um grande problema de 

saúde pública mundial. Estima-se que a população com DM 

será superior a 642 milhões em 2040, ou seja, 1 em cada 10 

adultos terá a doença. Atualmente, a patologia é responsável 

por quase 35 bilhões de dólares gastos em saúde, sendo que, 

só no Brasil, já foram gastos quase 22 bilhões (IDF, 2015). É 

uma doença que afeta todas as faixas etárias, causando 

impactos sociais, psicológicos, financeiros e ambientais. Por 

necessitar, em sua maioria, de monitoramento da glicemia 

capilar e aplicação de insulina para o controle da diabetes são 

utilizados insumos, tais como: agulhas, seringas, lancetas, fitas 

reagentes, algodões e o frascos de insulina.  

Quando não descartados corretamente após o uso, 

esses resíduos vão parar no lixo doméstico ao invés de ter sua 

destinação final adequada de acordo com a categoria de cada 

um. Além do impacto ambiental da poluição, é preciso 

considerar o risco de acidente entre os habitantes da residência 

onde é realizado o descarte do material e, principalmente, entre 

os trabalhadores responsáveis pela coleta do lixo e/ou 

catadores. Esses acidentes se configuram como exposição a 

material biológico, podendo transmitir inúmeros patógenos 

como os vírus das hepatites B e C e o vírus da imunodeficiência 
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humana (HIV) e demandam tratamento com quimioprofilaxia, 

internações em alguns casos, afastamento do trabalho, 

acompanhamento periódico, podendo causar danos 

irreversíveis à saúde do acidentado, por isso, precisam de 

atenção imediata os casos ocorridos devem ser notificados aos 

órgãos responsáveis pela vigilância à saúde do trabalhador 

(BRASIL, 2006).  

A fim de evitar essas complicações, se faz necessária 

uma visão integral do paciente, da família e da coletividade 

humana durante a consulta de enfermagem com o paciente 

diabético que faz uso de insulina em casa. É preciso atentar-se 

não só para o manejo clínico da doença e para o ensino do 

autocuidado, mas também para educação em saúde voltada 

para esse tema. Após ensinar ao paciente o como manusear os 

materiais necessários à insulinoterapia, é de suma importância 

que ele saiba o que fazer com os resíduos gerados ao fim da 

aplicação.  

 Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo foi descrever 

a produção científica atual sobre o descarte de resíduos 

provenientes de insulinoterapia domiciliar, comparando as 

práticas dos indivíduos com a legislação que dispõe sobre o 

tema a fim de estabelecer um fluxo adequado de descarte e 

encontrar os meios mais eficazes para sensibilizar a população 

sobre o tema.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, tendo 

como principal finalidade discorrer sobre os resultados obtidos 

em pesquisas sobre o tema em questão. Esse processo é 

realizado de forma sistemática, ordenada e abrangente. É um 
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tipo de pesquisa que abrange informações mais amplas sobre 

o problema para fornecer um sólido aporte de conhecimento 

sobre o assunto. O presente trabalho foi produzido a partir de 

uma análise metodológica de estudos a qual permite uma 

compreensão mais completa do tema de interesse (Ercole, et 

al., 2014).  

O processo de construção da revisão integrativa é 

dividido em seis fases. A fase inicial se deu com a identificação 

do tema e seleção da questão de pesquisa que foi: Como 

chamar atenção do enfermeiro para um problema ambiental 

grave que só aumenta e está diretamente associado à sua 

função como educador em saúde. Após elaboração da questão 

norteadora, foram selecionados os de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos encontrados na literatura. Foram incluídos 

os artigos de revisão e pesquisa com publicação entre 2014 e 

2019, na intenção de estabelecer um recorte temporal que 

permitisse analisar o que há de mais atual sobre o problema em 

questão. Em relação ao idioma, inclui-se nessa pesquisa os 

trabalhos publicados em espanhol, inglês e português a fim de 

analisar também as práticas de outros países em relação ao 

tema. Na terceira fase dessa revisão foram definidas as 

informações a serem retiradas dos estudos selecionados, o que 

consistiu na categorização dos estudos de acordo com as 

vertentes: “Práticas corretas de descarte dos resíduos”, 

“Práticas incorretas de descarte dos resíduos” e “ atuação dos 

profissionais de saúde na orientação do descarte correto”. Após 

a fase de avaliação dos estudos incluídos foi realizada a 

interpretação dos resultados e apresentação da síntese do 

conhecimento proveniente dessa leitura (Ercole, et al., 2014).  

A busca foi realizada nas bases de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and 



DESCARTE INCORRETO DE RESÍDUOS NA INSULINOTERAPIA DOMICILIAR: 

QUAL É O PAPEL DA ENFERMAGEM?  

805 
 

Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic 

Library Online (SciElo), Base de dados da US National Library 

of Medicine (PubMed) e ProQuest LCC. Utilizando os 

descritores em português “diabetes mellitus”, “insulina” e 

“resíduos” e em inglês “diabetes mellitus”, “insulin” e “waste 

products”, a pesquisa foi realizada em setembro e outubro de 

2019. Foram encontrados 135 artigos, dos quais foram 

selecionados, segundo os critérios de inclusão, os artigos de 

revisão e pesquisa publicados entre 2014 e 2019, em 

português, inglês e espanhol, com acesso livre e gratuito. 

Aplicados os critérios de exclusão, foram selecionados para 

avaliação e interpretação de resultados 7 artigos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final desta revisão foi constituída por 7 artigos 

científicos, selecionados pelos critérios de inclusão previamente 

estabelecidos. Destes, 1 (14,28%) foi encontrado na base de 

dados PUBMED, 1 (14,28%) na PROQUEST e os demais, na 

BVS. Seis (71,42%) dos artigos corresponderam diretamente 

ao tema desta pesquisa tratando sobre os resíduos da 

insulinoterapia domiciliar e 1 (14,28%) foi selecionado por tratar 

da importância do uso de tecnologias como ferramentas de 

educação em saúde, o que foi considerado relevante para este 

trabalho. A tabela 1 apresenta as especificações de cada um 

dos artigos. 

Ressalta-se que nos artigos publicados no Brasil que 

foram analisados, o descarte dos resíduos foi abordado sob a 

ótica da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 306/2004 e da 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
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nº 358/2005, publicações essas anteriores à normativa mais 

recente sobre o assunto: a RDC da ANVISA nº. 222/2018. Essa 

resolução foi produzida após a publicação da lei nº 12.305/2010 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

trazendo a ideia de responsabilidade compartilhada dos 

geradores de resíduos no processo de logística reversa destes, 

garantindo assim a destinação final adequada desses materiais 

(BRASIL, 2010).  

Quando realizada no ambiente hospitalar ou 

ambulatorial, os resíduos provenientes da insulinoterapia são 

descartados conforme a RDC Nº 222/2018 da ANVISA, que 

regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos 

de serviços de saúde (RSS) e classifica-os de acordo com o 

risco que representam para a comunidade e/ou para os 

indivíduos além de categorizá-los em 5 grupos: A, B, C, D e E. 

Sendo o grupo A subdividido em mais 5 grupos, de A1 a A5, de 

acordo com sua carga microbiológica.  

Em relação aos resíduos gerados pela insulinoterapia 

diretamente, as fitas reagentes e o algodão contendo sangue 

se enquadram no grupo A4, pois há a possibilidade de infecção 

devido a possível presença de agentes biológicos e deve se dar 

prioridade ao maior risco. Os demais, conjunto seringa-agulha, 

lancetas e frascos de insulina de vidro, se enquadram no grupo 

E, como resíduos perfurocortantes. O conjunto seringa-agulha 

se encaixa na descrição de resíduo perfurocortante, mas caso 

sejam separadas, a seringa pode ser enquadrada na categoria 

de risco A1, de acordo com a resolução (ANVISA, 2018). 
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Tabela 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão 
integrativa, segundo título, base de dados, autor, país, idioma, 
periódico e ano de publicação.  

FONTE: Dados da pesquisa, 2019. 

 
Cada estabelecimento de saúde tem por obrigação a 

implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS) conforme preconiza a legislação. 

Título do artigo
Base de 

dados
Autores Idioma País Periódico Ano

Orientações sobre o 

descarte de resíduos 

gerados em domicílios de 

usuários de insulina

BVS

André, S. C. S.; 

Takayanagui, A. M. 

M.

Português Brasil

Revista Baiana

de Saúde 

Pública

2015

Practices related to 

sharps disposal among 

ambulatory patients with 

diabetes on insulin 

therapy

BVS

Atukorala, K. R.; 

Sumanasekera, R. 

D. N.; 

Wickramasinghe, 

K. H.; 

Wickramasinghe, 

S. I.

Inglês Sri Lanka
Ceylon Medical 

Journal
2016

Knowledge and Self-

Reported Practice of 

Insulin Injection Device 

Disposal among Diabetes 

Patients in Gondar Town, 

Ethiopia: A Cross-

Sectional Study

PUBMED

Mekuria, A. B.; 

Gebresillassie, B. 

M.; Erku, D. A.; 

Haile, K. T.; Birru, 

E. M.

Inglês Etiópia

Journal of 

Diabetes 

Research
2016

Resíduos de 

insulinoterapia 

produzidos no domicílio 

de diabéticos 

acompanhados na 

Atenção Primária

BVS

Cunha, G. H.; 

Barbosa, R. V. A.; 

Fontenele, M. S. 

M.; Lima, M. A. C.; 

Franco, K. B.; 

Fechine, F. V.;

Português Brasil

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem

2017

Tecnologias para 

educação em saúde á 

adolescentes com 

diabetes mellitus tipo 1

PROQUEST

Silva, A. N. S.; 

Serafim, A. R. M. 

R.;

Queiroz, M. V. O.

Português Brasil

Revista 

Brasileira de 

Promoção a 

Saúde

2017

Conhecimento do 

enfermeiro da atenção 

primária de saúde sobre 

Diabetes Mellitus

BVS

Paraizo, C. M. S.; 

Isidoro, J. G.; Terra, 

F. S.; Dázio, E. M. 

R.; Felipe, A. O. B.; 

Fava, S. M. C. L.

Português Brasil

Revista de 

enfermagem 

UFPE on line

2018

Resíduos gerados por 

usuários de insulina em 

domicílio

BVS

Estequi, J. G.; 

André, S. C. S.; 

Souza, R. S.; 

Figueiredo, R. M.

Português Brasil
Revista Mineira 

de Enfermagem
2018
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Esse documento deve descrever todas as ações relativas ao 

gerenciamento dos resíduos nos serviços, de acordo com 

características e os riscos que cada um representa para a 

individualidade e/ou para a comunidade. Ele deve contemplar 

todas as etapas desde a geração, identificação, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos, assim como as ações de proteção à saúde pública, 

do trabalhador e do meio ambiente (ANVISA, 2018).  

Apesar de aplicar-se a serviços de atenção domiciliar, 

onde a equipe de saúde presta assistência por meio de ações 

de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e 

reabilitação diretamente na moradia do paciente, a resolução 

não dispõe sobre o descarte de materiais na residência 

daqueles que não são acompanhados por esse tipo de serviço. 

O PGRSS aplica-se diretamente aos serviços de saúde, 

isentando-os de certa forma da responsabilidade sobre os 

resíduos gerados diretamente pelos pacientes em suas 

residências.  

A falta de um protocolo sobre o manejo desses resíduos 

no domicílio ressalta a importância da orientação e do 

monitoramento por profissionais de saúde a fim de reduzir os 

impactos na saúde coletiva e no meio ambiente, até que haja a 

inclusão do manejo dos resíduos domiciliares relacionados à 

saúde no PGRSS do serviço responsável pela área onde habita 

o paciente (ESTEQUI, 2018). 

Através da leitura dos estudos selecionados, percebe-se 

que o descarte desses materiais no domicílio é negligenciado 

mundialmente, por diversos fatores como falta de conhecimento 

sobre o assunto, baixo nível de escolaridade e principalmente, 
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falta de orientação pela equipe de saúde durante a entrega dos 

insumos. 

Um estudo realizado em uma unidade de atenção 

primária em saúde na cidade de Fortaleza, Ceará, avaliou a 

caracterização sociodemográfica e clínica dos 105 diabéticos 

participantes, além das características das práticas de 

insulinoterapia de cada um, questionando sobre como faziam o 

descarte dos resíduos após aplicação e monitoramento da 

glicemia e se haviam recebido orientações prévias sobre o 

assunto. Ficou constatado que aproximadamente metade dos 

pacientes, apenas 51%, recebia orientações durante a consulta 

no serviço de saúde sobre o descarte do material utilizado na 

glicemia capilar e administração de insulina. A pesquisa 

considerou que é 21 vezes mais provável que os pacientes 

orientados descartem adequadamente os resíduos que os não 

orientados (CUNHA et al., 2017). 

As orientações recebidas na consulta ou no fornecimento 

do material para o tratamento se mostram relevantes em todos 

os 6 estudos e esse é um dos papéis dos profissionais de saúde 

como educadores. Um artigo produzido na Etiópia, em 2016, 

relata que 63,3% dos pacientes entrevistados não sabiam como 

descartar as lancetas após o uso e 79% não questionaram os 

profissionais de saúde sobre o descarte das seringas de 

insulina, evidenciando que é preciso partir do profissional a 

informação sobre o descarte correto. Curiosamente, 57,1% dos 

entrevistados tinham o hábito de quebrar as agulhas após o 

uso, prática que não é evidenciada pela literatura nem 

regulamentada por normas. Esse mesmo estudo associou o 

descarte incorreto ao fato de que na Etiópia, os pacientes 

culturalmente acreditam mais nas informações passadas pelos 

médicos do que pelos enfermeiros ou outros profissionais, o 
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que interfere diretamente na prestação da assistência de 

enfermagem, já que lhe tira a credibilidade (MEKURIA et al., 

2016).  

Outro estudo realizado no Sri Lanka, país com população 

20 vezes menor que o Brasil, mostrou que 68% dos pacientes 

entrevistados descartavam os materiais no lixo comum em 

casa. A pesquisa fez um comparativo com os países 

desenvolvidos onde há programas de envio de materiais 

perfurocortantes por correspondência para locais em que é feito 

seu descarte apropriado e ressaltou que, além disso, alguns 

deles disponibilizam dispositivos domésticos de destruição de 

agulhas (ATUKORALA et al., 2016). 

Esses dispositivos que são uma alternativa aos 

recipientes de descarte doméstico, pois através de uma 

tecnologia de soldagem a plasma, desintegram por completo o 

metal da agulha sem deixar fumaça, cinzas ou resíduos. A 

agulha é transformada em pequenas bolas de metal e ficam 

armazenadas em uma câmara no próprio dispositivo, que 

segundo o fabricante, não precisa ser esvaziado (CECON 

POLLUTECH SYSTEMS, 2019).  

No Brasil, a recomendação é que o descarte do conjunto 

seringa-agulha deve ser realizado em recipiente próprio para 

perfurocortantes e este deve ser entregue ao paciente pela 

Unidade Básica de Saúde (UBS). Esses coletores devem ser 

amarelos, impermeáveis, resistentes à perfuração e precisam 

possuir rótulo de identificação como resíduo perfurocortante 

(ANVISA, 2018).  

Uma vez fechados deve-se garantir que sejam de difícil 

reabertura. Na falta dele, os materiais podem ser 

acondicionados temporariamente em recipiente rígido 

resistente, como os que são feitos de polietileno de alta 
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densidade (PEAD), que é o caso dos galões de amaciante, 

desinfetante, água mineral, entre outros. Assim que estiver 

cheio, a pessoa é responsável por entregar o material na UBS, 

sendo esta incumbida de fazer o armazenamento a fim de 

facilitar a destinação final correta desses resíduos (BRASIL, 

2013).  

Um método comum de acondicionamento temporário 

mencionado na leitura dos artigos foi por meio da utilização de 

garrafas de politereftalato de etileno (PET), porém devido à 

fragilidade desse material o Ministério da Saúde não 

recomenda essa prática, pois se estiver muito cheia, é comum 

o extravasamento de agulhas para o meio externo, podendo 

causar acidentes (BRASIL, 2013).  

Apesar da preocupação ser maior em relação às agulhas 

e lancetas devido ao alto risco de acidente que podem causar, 

foi observado maior número de práticas incorretas em relação 

ao descarte de fitas reagentes e algodão com sangue livre e 

dos frascos de insulina número de práticas incorretas em 

relação ao descarte de fitas reagentes e algodão com sangue 

livre e dos frascos de insulina.  

Um estudo realizado em 13 unidades de saúde da família 

urbanas de um município do interior paulista, no Brasil, 

constatou que do total de pacientes entrevistados, 38,7% não 

faziam o manejo adequado das fitas após o uso e 75,5% não o 

faziam com os frascos de insulina (ESTEQUI et al., 2018).  

Outro estudo conduzido na cidade de Ribeirão Preto, 

São Paulo, ratifica esses dados, evidenciando que 56,2% dos 

entrevistados afirmou não ter recebido orientação quanto ao 

descarte das fitas reagentes e 75,2% quanto ao descarte dos 

frascos de insulina. Esse mesmo estudo considera que é 

importante um protocolo sobre o manejo de resíduos de saúde 
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em domicílio para direcionar as ações e orientações aos 

usuários de insulina, uma vez que no Brasil não há uma 

orientação técnica e legal sobre o tema (ANDRÉ e 

TAKAYANAGUI, 2015). 

Em relação ao algodão usado na antissepsia do dedo 

após o monitoramento da glicemia, tema que foi abordado em 

apenas um dos estudos selecionados por essa pesquisa, o 

descarte em lixo comum foi evidenciado em 86,7% de um total 

de 105 pacientes entrevistados. Salienta-se que esse tipo de 

descarte diverge do que está disposto na legislação, pois esta 

preconiza que o algodão com sangue seja descartado em lixo 

específico, ainda que contenha apenas uma gota (CUNHA et 

al., 2017).  

Uma das práticas consideradas positivas para redução 

da quantidade de resíduos gerados na insulinoterapia foi a 

reutilização de agulhas e seringas, no ambiente domiciliar e no 

mesmo paciente, observadas as condições de higiene e 

segurança desse procedimento, porém é preciso analisar o 

risco e o benefício advindos dessa prática (ESTEQUI et al., 

2018). 

A reutilização das agulhas de insulina não deve ser 

estimulada pelos profissionais de saúde, pois é evidenciado na 

literatura que pode estar associada ao desenvolvimento de lipo-

hipertrofia, uma das complicações crônicas do diabetes 

caracterizada pela formação de nódulos de gordura na região 

de aplicação das injeções; infecções, pois não há mais 

esterilidade da agulha após o primeiro uso; hipoglicemia, 

variabilidade glicêmica e aumento da hemoglobina glicada, 

relacionadas à lipo-hipertrofia; e aumento da dor e do 

desconforto nas aplicações da injeção, visto que ao reutilizar as 

agulhas o bisel se desgasta e perde as suas propriedades 
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cortantes, dificultando a entrada na camada subcutânea da 

pele. Esses dados foram obtidos a partir de estudo com mais 

de 13 mil pacientes oriundos de 42 países diferentes, o que lhe 

confere um alto nível de confiabilidade (Frid, et al., 2016). 

O risco de alterações na anatomia da pele do paciente 

que faz uso prolongado da insulinoterapia é diretamente 

proporcional ao número de reutilizações da agulha de 

aplicação, pois a partir do primeiro uso, a ela vai perdendo a 

lubrificação e a afiação devido alterações no bisel. Com isso, há 

risco de quebra da agulha. Além disso, as seringas perdem a 

escala de graduação à medida que vão sendo reutilizadas, 

dificultando a visualização da numeração e aumentando o risco 

de administração de doses incorretas, o que terá impactos 

diretos no desenvolvimento de complicações no quadro clínico 

do paciente, pois caso seja injetada uma dose maior que a 

necessária, ele pode poderá apresentar quadro de hipoglicemia 

grave e do contrário, poderão exacerbar-se os níveis de 

glicemia na corrente sanguínea, levando a uma hiperglicemia, 

que pode ocasionar coma hiperglicêmico ou cetoacidose 

diabética, colocando em risco a vida do indivíduo (SBD, 2017).  

Apesar de condizer com as diretrizes mais recentes do 

Ministério da Saúde (MS) sobre o DM, essa prática, mesmo 

considerando a necessidade de redução da geração de 

resíduos provenientes da insulinoterapia domiciliar, não é mais 

recomendada nacional e internacionalmente, o que evidencia a 

necessidade de atualização da principal referência que temos 

hoje voltada para a atenção básica, pois a recomendação atual 

tem grau de evidência forte, com estudo observacional 

publicado (SBD, 2017).  

Ressalta-se que apenas um dos estudos revisados nesta 

pesquisa evidenciou que os enfermeiros devem desencorajar a 
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reutilização de agulhas e seringas nessa terapêutica 

medicamentosa, sendo ele um dos mais atuais entre os 

analisados. Isso mostra que a recomendação de não reutilizar 

o conjunto seringa-agulha no tratamento de diabetes em 

domicílio ainda é pouco difundida na prática clínica, 

evidenciando a necessidade de atualização dos profissionais 

envolvidos na assistência desses pacientes a fim de corroborar 

para um efetivo processo de educação em saúde (PARAIZO et 

al., 2018). 

Desse modo, entende-se que a única intervenção 

eficiente para resolver o problema em questão é a educação em 

saúde. O enfermeiro precisa ter aporte científico e técnico de 

conhecimentos para atuar em práticas sociais, éticas e políticas 

através do ensino, da pesquisa e da assistência. A prestação 

dos serviços da enfermagem não deve destinar-se apenas à 

pessoa, mas à família e à comunidade, construindo uma 

consciência individual e coletiva pautada pelo compromisso 

social, garantindo a assistência sem riscos e danos (COFEN, 

2017).  

A consulta de enfermagem é atribuição privativa do 

enfermeiro. Quando realizada em ambiente tranquilo, sem 

interferências externas e tempo oportuno para passar todas as 

informações necessárias, é a ferramenta mais eficaz para o 

enfermeiro conscientizar e educar o paciente sobre os riscos do 

descarte incorreto do material que será gerado quase que 

diariamente no decorrer do seu tratamento e sobre a forma 

correta de manejar esses insumos após o uso.  

Em todos os estudos analisados, os profissionais de 

saúde têm o papel de maior relevância no processo de 

educação do paciente portador de DM. Sabe-se que são muitas 

as atribuições do enfermeiro na atenção básica, gerando quase 
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sempre uma sobrecarga de trabalho. Porém, um estudo 

realizado com 13 enfermeiros da atenção primária de saúde em 

um município do sul de Minas Gerais constatou vários déficits 

no conhecimento dos participantes em relação aos conceitos de 

DM, exames diagnósticos e seus valores de referência, 

complicações, tratamento, cuidados, conservação de insulina, 

gerenciamento de resíduos sólidos e sobre os direitos da 

pessoa com DM. Os autores atribuem esse desconhecimento 

ao fato de que os enfermeiros assumem prioritariamente 

funções administrativas nos serviços de atenção básica e 

acabam se afastando da prática clínica e isso interfere 

diretamente no seguimento da terapia, na ocorrência de 

complicações e no descarte incorreto dos materiais após 

aplicação das injeções de insulina ou monitoramento da 

glicemia capilar, quando realizados em casa (PARAIZO et al., 

2018).  

Considerando que em um dos estudos analisados os 

pacientes usuários de insulina foram orientados 87,5% das 

vezes por profissionais de saúde, mas destes, apenas 12,6% 

relataram ter sido orientados especificamente por enfermeiros, 

percebe-se que o papel de educador desse profissional não 

está sendo cumprido como desejado (ANDRÉ e 

TAKAYANAGUI, 2015). 

A explicação em relação ao descarte correto dos 

resíduos não necessariamente precisa ser realizada pelo 

profissional enfermeiro, mas tem sua relevância aumentada 

quando feita por ele. Em virtude de suas diversas demandas, o 

profissional pode educar a equipe da sua unidade 

sensibilizando-a para que possa transmitir esse conhecimento 

aos pacientes, seja na visita domiciliar ou na entrega de 

medicamentos ou insumos para insulinoterapia. 
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Um dos estudos analisados reafirmou a importância do 

uso tecnologias para a educação em saúde em pacientes com 

DM. Nessa pesquisa foram citados programas de saúde 

transmitidos através dos canais de televisão e da internet, 

aplicativos de celular e grupos educativos, o que, trazendo para 

a perspectiva desta pesquisa, constitui um conjunto de 

ferramentas que podem ser utilizadas para conscientizar 

profissionais e pacientes sobre o descarte correto dos resíduos 

advindos da insulinoterapia quando realizada na residência, 

pelo paciente ou cuidador (SILVA, 2017).  

A partir dos dados obtidos por esta pesquisa, foi 

construído um fluxograma contendo as etapas do descarte 

correto dos resíduos após uso da insulina ou mensuração da 

glicemia capilar em domicílio. Conforme disposto na figura 1, 

após aplicação da insulina, devem ser descartadas seringa e 

agulha, ainda acopladas, em um recipiente de PEAD 

devidamente identificado, que seja rígido, com tampa, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento de conteúdo. O 

mesmo acontecerá com o frasco de insulina e com os resíduos 

perfurocortantes gerados após a aferição da glicemia capilar em 

casa, após uso do conteúdo por completo (ANVISA, 2018). 
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Figura 1: Fluxograma do descarte de resíduos após uso de 
insulina em ambiente domiciliar.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Na hipótese de o paciente não ter, esse recipiente 

poderá inclusive ser fornecido pelo serviço de saúde, que utiliza 

materiais de limpeza os quais costumam vir dispostos em 

embalagens feitas com esse material. A única restrição no uso 

desses recipientes é não utilizar aqueles que outrora continham 

produtos de caráter corrosivo, a fim de evitar acidentes 

químicos. Caso a unidade não disponha, pode ser realizada 

articulação com outros equipamentos de saúde da área adstrita 

como empresas de reciclagem, depósitos de água mineral ou 

supermercados. Para evitar transbordar, quando o recipiente 

estiver cheio na proporção de 3/4 da capacidade, ele deverá ser 

fechado e encaminhado ao serviço de saúde mais próximo a 

fim de ter destinação final ambientalmente adequada (ANVISA, 

2018). 
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Em relação às fitas reagentes e ao algodão utilizados na 

glicemia capilar, quando contendo sangue em sua forma livre, 

devem ser armazenados em sacos que de preferência sejam 

feitos de material resistente a ruptura e vazamento. Pode-se 

utilizar até 2/3 da capacidade total do volume do saco, sendo 

também recomendado não o esvaziar ou reaproveitá-lo. 

Quando atingirem essa capacidade, devem ser fechados e 

encaminhados ao serviço de saúde mais próximo, conforme a 

figura 2 para destinação final adequada.  

 

Figura 2: Fluxograma para descarte de resíduos após 
monitoramento de glicemia capilar em domicílio.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os artigos selecionados evidenciam práticas incorretas 

de descarte dos resíduos gerados pela insulinoterapia 

domiciliar associadas ao não recebimento de orientações por 

parte dos pacientes.  
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Foi identificado maior número de publicações 

relacionadas ao tema em anos anteriores ao recorte temporal 

estabelecido por este trabalho, o que gera preocupações, pois 

trata-se de um problema crescente e atual.  

Considera-se o presente estudo pioneiro na comunidade 

científica, pois está fundamentado na legislação mais completa 

e atual desde o primeiro projeto de lei que abordou o assunto. 

O estudo identificou que é uma das responsabilidades do 

enfermeiro o ensino do manejo correto desses resíduos, porém 

é importante que as autoridades governamentais e 

regulamentadoras atuem através da elaboração de protocolos 

que sirvam para subsidiar a atuação dos profissionais de saúde 

no processo de educação da população em relação ao descarte 

dos resíduos de saúde gerados no domicílio. Além disso, é 

preciso sensibilizar a população por meios de comunicação em 

massa a fim de que ela compreenda o impacto do descarte 

incorreto. 
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RESUMO: Objetivou-se no presente estudo identificar 
diagnósticos de enfermagem em pacientes com risco de lesão 
por pressão. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, de 
corte transversal e abordagem quantitativa, realizada na 
unidade de terapia intensiva de um hospital privado no nordeste 
brasileiro. Foram analisados 40 pacientes internados no 
período de janeiro a maio de 2017 com risco para lesão por 
pressão, segundo a Escala de Braden (EB). Os termos 
identificados foram alocados numa planilha contendo os sete 
eixos presentes na CIPE® versão 2017, seguido dos 
respectivos termos. Em pacientes com risco de desenvolver 
lesão por pressão (escore acima de 15 pontos na escala de 
Braden), foram identificados 19 Diagnósticos de Enfermagem, 
dos quais os mais frequentes foram: Termorregulação 
Prejudicada (75%), Autocuidado da pele ausente (72%), 
Barreira na comunicação presente (72%), Dependência de 
sedação (72%). Os termos que estavam ausentes na versão 
atualizada da CIPE® necessitaram de aproximação, utilizando-
se como recurso a identificação de sinônimos. A avaliação da 



DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA CIPE® EM PACIENTES CRÍTICOS COM 

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO 

823 
 

integridade da pele por meio de escala de Braden, possibilitou 
identificar diagnósticos de enfermagem em pacientes críticos de 
acordo com a taxonomia da CIPE®, os quais se mostram de 
grande relevância para implementação precoce de 
intervenções que visam a prevenção de lesão por pressão e a 
melhoria da prática clínica de enfermagem no cuidado ao 
paciente crítico. 
 

Palavras-chave: Lesão por pressão. Diagnóstico de 
Enfermagem. Cuidados críticos. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A discussão sobre a qualidade da assistência à saúde é 

algo presente em âmbito nacional e internacional, desde a 

década de 1980, em razão do processo saúde-doença global 

da população, dos escassos recursos disponíveis e dos altos 

custos para manutenção dos serviços. Assim, para os gerentes 

de enfermagem e administradores de serviços de saúde o 

surgimento das Lesões por Pressão (LP) representam um grave 

problema e um desafio à equipe de saúde, em termos de 

desgaste pessoal e econômico, e recursos do sistema de saúde 

(BRASIL, 2013). 

 As LP ocorrem quando a pele sofre morte celular, após 

compressão prolongada entre uma superfície rígida e uma 

proeminência óssea. Assim, a etiologia de uma LP está 

associada a dois fatores determinantes, a duração e a 

intensidade da pressão. Já os fatores que potencializam a sua 

ocorrência, são classificados em intrínsecos e extrínsecos 

(ANDRADE et al., 2016). 
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 Os fatores intrínsecos são relacionados diretamente ao 

paciente, como idade, estado nutricional, anemia, infecção, 

imobilidade, incontinência e percepção sensorial cutânea. Já os 

fatores extrínsecos são relacionados ao ambiente, como 

condições de higiene e umidade da pele, fixação ou contato 

com dispositivos hospitalares, tipo de colchão, uso de agentes 

físicos e químicos inadequados, ausência de mudança de 

decúbito (SILVA et.al., 2019). 

As Unidade de Terapia Intensiva (UTI), parecem 

favorecer maior ocorrência de LP, devido ao nível de 

complexidade dos procedimentos, maior gravidade e idade dos 

pacientes, além da necessidade de restrição ao leito. Nesse 

ambiente, os pacientes estão expostos a diferentes fatores de 

risco para desenvolvimento de LP como: estado geral 

comprometido, instabilidade hemodinâmica, limitação da 

mobilidade, presença de comorbidades, déficit nutricional e 

sequelas neurológicas (MATTOS, 2016). 

 No ambiente de terapia intensiva, a enfermagem deve 

possuir uma metodologia própria de trabalho, fundamentada em 

um processo sistemático para proporcionar o cuidado ao 

paciente. Nesse sentido, o Processo de Enfermagem (PE) que 

é definido por uma conduta deliberada de resolução de 

problema para atender as necessidades de cuidados de saúde 

das pessoas, apresenta-se como um método sistemático que 

viabiliza o cuidado de enfermagem na UTI. Esse processo 

orienta a sequência do raciocínio lógico por meio da 

sistematização da avaliação clínica, dos diagnósticos, das 

intervenções e dos resultados de Enfermagem (ALMEIDA et al., 

2019). 

Por meio da  Sistematização  da  Assistência  de  

Enfermagem (SAE),  o  pensamento  clínico  passa  a  ser 
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organizado, enquanto   por   via   do   Processo   de   

Enfermagem   (PE) esta assistência passa a ser 

metodologicamente registradas (ERRICO et al., 2018).  

 

 Para respaldar o Processo de Enfermagem e padronizar 

a linguagem diagnóstica, criou-se a Classificação Internacional 

das Práticas de Enfermagem (CIPE®) a qual desde o ano 1996 

até 2017 passou por sete publicações (GARCIA, 2017). Em sua 

versão atual estão inseridos sete eixos denominados: foco, 

julgamento, meio, ação, tempo, localização e cliente. Tal 

classificação é considerada uma terminologia combinatória, na 

qual unem conceitos simples (atômicos) para formar 

declarações complexas tipo moleculares (MATTOS et al., 

2016). 

A apropriação e utilização da CIPE pelos profissionais de 

enfermagem é extremamente importante para consolidar essa 

taxonomia na prática clínica. Diante do exposto, surgiu o 

seguinte questionamento: quais as terminologias utilizadas 

pelos enfermeiros para caracterizar os problemas encontrados 

nos pacientes críticos, com risco de desenvolvimento de LP, 

que podem ser encontradas na CIPE®?  

 Logo, este estudo procurou descrever o perfil dos 

diagnósticos para pacientes críticos com risco de surgimento de 

LP internados na UTI de um hospital privado por meio do 

mapeamento de termos encontrados nos registros de 

enfermagem presentes nos prontuários, utilizando a CIPE®.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo exploratório, de corte transversal 

e abordagem quantitativa, envolvendo pacientes internados na 
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Unidade de Terapia Intensiva (UTI), realizado em um Hospital 

da rede privada de saúde, no município de Caruaru PE, no 

período de janeiro a maio de 2017. 

 A população foi constituída por pacientes críticos de 

ambos os sexos, admitidos na UTI durante a realização do 

estudo. Para a inclusão dos participantes adotou-se como 

critérios: ter idade igual ou maior que 18 anos; não apresentar 

lesão por pressão no momento de admissão na UTI; estar 

restrito ao leito e obter escore igual ou inferior a 15 pontos na 

Escala de Braden (EB). Foram excluídos pacientes com tempo 

de internação inferior a 72 horas na UTI, por motivo de 

transferência, alta ou óbito. 

 Para auxiliar na identificação dos pacientes com riscos 

em desenvolver LP utilizou-se a Escala de Braden (EB), por ser 

adotada na unidade pesquisada. Este instrumento determinou 

o risco/exposição do paciente em desenvolver LP, e 

consequentemente inseridos no estudo. 

 A amostra foi composta por 40 pacientes com risco de 

desenvolver Lesão por Pressão (LP) admitidos no setor 

supracitado, o que corresponde a 90% dos pacientes 

internados no período do estudo. 

 Primeiramente, para a construção dos diagnósticos de 

enfermagem, listou-se os termos encontrados nos registros de 

enfermagem nos prontuários, os quais, posteriormente, foram 

alocados em uma planilha construída no Microsoft Excel 

utilizando o Modelo dos Sete Eixos da CIPE®. Em seguida, 

realizou-se o mapeamento cruzado dos termos registrados pela 

enfermagem com os dispostos na CIPE® versão 2017. Os 

dados foram analisados pela estatística descritiva e as 

recomendações para elaboração de diagnósticos foram 

cumpridas, utilizando obrigatoriamente um termo do eixo foco e 
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um termo do eixo julgamento acrescido de outros termos destes 

ou de outros eixos (GARCIA, 2017). Após análise os dados 

foram descritos em tabelas. 

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

foi lido e assinado por todos os pesquisados e/ou seu 

responsável. No mesmo, foi assegurado o sigilo dos dados e o 

anonimato. O estudo foi registrado na Plataforma Brasil sob o 

número do Certificado de Apresentação para apreciação Ética 

(CAAE) 22350513.6.0000.5203, em observância a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

por meio da Resolução n° 358/2009, definiu que a SAE deve 

ocorrer  obrigatoriamente em toda  instituição de saúde, pública  

e privada, tornando possível a operacionalização do Processo 

de Enfermagem (PE), este englobado pela SAE. O PE está 

estruturado em cinco  fases:  coleta  de  dados  de  enfermagem  

(ou histórico  de  enfermagem);  diagnóstico  de  enfermagem; 

planejamento de enfermagem; implementação e; avaliação de 

enfermagem (COFEN, 2009). 

 Diante do objetivo proposto e dos critérios 

metodológicos, foram pesquisados 40 participantes, o que 

corresponde a 90% do total de pacientes admitidos no período 

de realização do estudo. 

 Os resultados estão distribuídos em tabelas e quadros. 

Dentre os 40 participantes do estudo, a maior parte era do sexo 

feminino (70%) e casados (57%). A média de idade foi de 67 

anos (desvio-padrão 10,7 e mediana de 67 anos), a variação foi 

de 60 anos a 88 anos. 
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 A partir dos registros contidos nos históricos, evoluções 

de enfermagem e no plano terapêutico, identificaram-se 19 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) os quais foram construídos 

com base no modelo dos Sete Eixos conforme a CIPE® versão 

2017 e estão expostos a seguir na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Diagnósticos de Enfermagem identificados na 

amostra estudada. Caruaru/2017. 

 

Diagnóstico de Enfermagem f % 

Termorregulação prejudicada 30 75 

Autocuidado da pele ausente 29 72 

Barreira na comunicação presente 29 72 

Dependência de sedação 29 72 

Atividade psicomotora prejudicada 28 70 

Mobilidade física prejudicada  28 70 

Percepção sensorial ausente 28 70 

Pressão calcanhar presente 27 67 

Ingestão de alimentos prejudicada 26 65 

Integridade da pele prejudicada 23 57 

Umidade presente 19 47 

Condição cardiovascular prejudicada 18 45 

Peso diminuído 18 45 

Risco para maceração da pele 18 45 

Processo de transpiração excessivo 17 42 

Eliminação intestinal excessiva 16 40 

Nutrição dietética prejudicada 16 40 

Pressão em membrana mucosa presente 16 40 

Lençol móvel ausente 15 37 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 
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 A alteração da temperatura da pele em regiões de 

proeminências ósseas é um sinal de alerta pois aumenta a 

vulnerabilidade do tecido ao desenvolvimento de LP seja por 

isquemia ou por lesão de perfusão quando a pressão é aliviada. 

Portanto, a monitoração da temperatura da pele consiste em 

uma das atividades de Enfermagem visando manter a 

integridade da pele e das mucosas (MATTOS et al., 2016). 

 O autocuidado da pele abrange diversas medidas como 

inspeção diária, cuidados com os calçados e com os pés, uso 

regular de protetor solar, mudança de decúbito e controle da 

pressão, banho, tratamentos tópicos e cuidados na 

incontinência urinária. Para manter tais hábitos, faz-se 

necessário a manutenção de uma cultura de saúde através de 

ações educativas, destacando o papel do indivíduo como 

principal meio para alcançar a promoção da saúde (ALVES et 

al., 2014). 

 Algumas situações clínicas, entretanto, inviabilizam a 

autonomia do indivíduo em cuidar de seu próprio corpo ou de 

manter independência nas atividades básicas de vida diária 

como tomar banho, vestir-se ou usar o vaso sanitário. Quando 

ausente, o autocuidado sugere potencial risco para o 

desenvolvimento de LP, principalmente na falta de cuidadores 

que contribuam no planejamento de ações preventivas e de 

melhoria da qualidade de vida (SILVA et.al., 2019). 

            A comunicação efetiva entre os profissionais de saúde 

é essencial para promover a segurança do paciente e assim 

como a prevenção de LP, também é uma das metas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) pois fortalece e permite 

um atendimento inovador em saúde, destacando as 

potencialidades de cada profissional envolvido na assistência 

(BRASIL, 2013). 
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A redução da prevalência e gravidade de LP foi 

percebida com o uso de um programa eficiente de gestão da 

qualidade, avaliado em um estudo que utilizou aplicativo de 

smartphone para analisar a evolução das lesões e facilitar a 

comunicação entre a equipe envolvida no cuidado (BARROS et 

al., 2018). 

 Os sedativos, por sua vez, além de reduzir a 

sensibilidade a dor, prejudicam a motilidade, aumentando a 

restrição mecânica. Sendo assim, constitui-se como um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de LP em 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva, uma vez 

que estes são frequentemente submetidos a sedação (SILVA 

et.al., 2019). 

 Nesses casos, é necessário que a equipe de 

Enfermagem esteja comprometida em implementar os 

protocolos de prevenção de LP tendo em vista as regiões de 

proeminências ósseas e particularmente a região trocantérica e 

sacrococcígea (ROGENSKI et al., 2014). 

 A presença de atividade psicomotora hiperativa está 

associada a alucinações auditivas, táteis ou visuais, por outro 

lado, quando a atividade psicomotora hipoativa ocorre, pode-se 

perceber um estado deprimido, com lentidão e letargia, 

caracterizado por sonolência, apatia e bradicinesia. Dessa 

forma, a atividade psicomotora prejudicada pode aumentar a 

atividade motora do paciente ou a restrição ao leito com 

consequente permanência na mesma posição com pressão 

constante, elevando o risco de desenvolvimento de LP pela 

força de cisalhamento envolvendo a gravidade e a fricção com 

o lençol (ALMEIDA et al., 2019). 

 Pacientes que estejam confinados ao leito, cadeirantes 

ou com limitações significativas que os tornem incapazes de 



DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA CIPE® EM PACIENTES CRÍTICOS COM 

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO 

831 
 

realizar mudanças na posição do corpo sozinhos estão sujeitos 

a pressão prolongada exercida na pele e tecidos subcutâneos 

por objetos sobre os quais a pessoa repousa, devido a sua 

imobilidade favorecendo assim o surgimento de LP caso não 

haja uma intervenção eficaz na mobilidade. Nesse contexto, os 

locais de proeminências ósseas são as mais susceptíveis por 

serem recobertas por pele e pequenas quantidades de tecido 

subcutâneo (ALMEIDA et al., 2019). 

 A percepção sensorial faz parte dos eixos avaliativos da 

EB e refere-se a função cerebral que interpreta os estímulos 

sensoriais. A percepção tátil prejudicada, por sua vez, define-

se como a incapacidade de dar significado aos estímulos 

fornecidos em condições ideais e que entrem em contato com 

a superfície corporal. Alterações são frequentemente 

encontradas em pacientes com Hanseníase, neuropatia 

diabética, áreas submetidas a cirurgias, doença de Parkinson e 

frequentemente, em pessoas que sofreram Acidente Vascular 

Encefálico (MEDEIROS et al., 2017). 

 Em um estudo desenvolvido com 194 clientes idosos 

assistidos por um serviço de atendimento domiciliar em 

Fortaleza – CE e com alto de risco de desenvolver LP, notou-

se que a resposta aos estímulos dolorosos manteve-se 

preservada em 84,5% dos casos. Entretanto, a quantidade de 

pacientes com resposta aos estímulos verbais foi praticamente 

equivalente àqueles com resposta ausente (ALMEIDA et al., 

2017). Outra pesquisa, realizada com 20 idosos acamados em 

uma UTI do município de Caruaru/PE, revelou que 90% deles 

apresentaram-se completamente limitados em relação a 

percepção sensorial (ASCARI et al., 2014). 

 Estudos anteriores evidenciam a incidência de LP na 

região do calcâneo entre 16,6% a 36% precedido apenas pelas 
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lesões na região sacral (BARROS et al., 2018). Por outro lado, 

em estudo realizado por Rogenski e Kurcgant, a região 

calcânea lidera com 42,1%. Além disso, pesquisadores 

perceberam uma forma equivocada de colocar coxins sob a 

região calcânea ao invés de deixar os pés flutuantes (BARROS 

et al., 2018). 

 A baixa ingestão alimentar durante a internação contribui 

na evolução do quadro clínico e por isso deve ser um dos itens 

prioritários no acompanhamento hospitalar, principalmente, se 

tratando de idosos que possuem maior risco nutricional e pior 

prognóstico. Em um estudo com 51 idosos, a ingestão alimentar 

foi avaliada através do método de história dietética e ao se 

comparar a ingestão alimentar habitual com a necessidade 

energética, notou-se que 31 idosos estavam ingerindo 

quantidades insuficientes e que durante a internação houve 

piora desse quadro em todos os indivíduos com prescrição via 

oral (ROGENSKI et al., 2014). 

 A nutrição é uma das subescalas da EB e importante 

fator a ser considerado durante a avaliação multiprofissional 

pois além de contribuir para o surgimento de LP, influencia na 

sua evolução (PEDRONI et al., 2014). 

 A integridade da pele prejudicada pode ser caracterizada 

por destruição de camadas da pele, pele macerada, invasão de 

estruturas do corpo, alteração da cor da pele, pele seca, 

urticária, edema, hematoma, sensações alteradas, cicatrização 

lenta, enchimento capilar diminuído, alteração da temperatura 

corporal, dormência, dentre outros (MEDEIROS et al., 2017). 

 Uma pesquisa envolvendo 10 usuários hospitalizados 

em um hospital de médio porte em Santa Catarina, destaca a 

Integridade da pele prejudicada como um dos três principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de LP, incluindo 
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situações como icterícia (10%), abdômen distendido (40%), 

edema (30%) e pele descamativa (60%) (ALVES et al., 2014). 

Além disso, em uma amostra com 188 pacientes adultos 

apresentando escore menor que 13 na EB, em unidades 

clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário localizado no 

Sul do Brasil, foi percebido que a Integridade da pele 

prejudicada estava entre os 12 Diagnósticos de Enfermagem 

mais frequentes, também estando relacionada às principais 

causas que levaram a internação dos 19 pacientes que 

desenvolveram LP grau II (ASCARI et al., 2014). 

 Estudos evidenciam que a umidade da pele está entre as 

subescalas que obtém os menores escores apesar de oferecer 

maior contribuição na gravidade e risco do desenvolvimento de 

LP, além disso, esses fatores elevam em quatro vezes mais as 

chances da ocorrência desse evento. Pode ocorrer em virtude 

de várias fontes como urina, fezes, transpiração excessiva, 

exsudato de feridas ou até a secagem insuficiente após o banho 

(MORAES et al, 2016). 

 Um estudo realizado com 30 clientes atendidos na clínica 

médica de um hospital universitário utilizou a EB e verificou que 

67% dos pesquisados apresentavam risco de desenvolver LP e 

que 60% destes apresentou  algum tipo de doença cardíaca, 

mesmo que acompanhada de outro comprometimento 

(ROGENSKI et al., 2014). Essa relação pode ser explicada pelo 

fato de que cardiopatias podem induzir circulação prejudicada, 

diminuição da oxigenação e baixa perfusão tissular, 

considerados como importantes fatores de risco durante 

o processo da LP (ALMEIDA et al., 2017). 

 É comum que idosos em uso de fraldas apresentem 

maceração da pele na região perianal e perigenital, ocorridas 

pela presença de umidade advinda de fezes e urina e 
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relacionadas ao contato contínuo da pele com a fralda 

(ALMEIDA et al., 2017). Portanto, a pele deve ser limpa a 

intervalo regulares e com um agente que minimize a irritação e 

secura da pele. As fraldas e absorventes também são 

recomendados pois reduzem o contato da pele adjacente com 

a umidade (MEDEIROS et al., 2017). 

 A transpiração excessiva também contribui com a 

umidade da pele e pode surgir como uma complicação do 

sistema nervoso periférico. Aumenta o risco de LP por 

maceração, principalmente quando associada a obesidade pois 

as camadas de gordura podem reter a umidade advinda do suor 

(CUNHA et al., 2015). 

 A presença da incontinência fecal e urinária contribui 

significativamente para o surgimento de LP, visto que a 

umidade gerada pelas fezes e urina ocasionam modificações 

que podem levar a ruptura da pele, além disso, a incontinência 

fecal eleva vinte e duas vezes a mais a chance de apresentar 

LP do que em pacientes em mesmas condições que não 

apresentam esse fator (CUNHA et al., 2015). 

 O surgimento e o desenvolvimento das LP estão 

diretamente ligados às modificações nutricionais. Nesse 

sentido, a desnutrição se caracteriza como um dos principais 

fatores de risco para o surgimento dessas lesões além de 

contribuir significativamente para sua severidade (BRASIL, 

2013; PEDRONI et al., 2014). Dessa forma, pacientes em 

estado de desnutrição estão mais propensos a esse evento 

bem como a gravidade do mesmo, sendo assim necessário 

uma avaliação criteriosa, pela equipe multiprofissional em 

relação ao estado nutricional com a finalidade de identificar 

precocemente aqueles pacientes que apresentam risco para 

desenvolver LP intervindo na terapêutica nutricional afim de se 
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evitar maiores complicações e gastos hospitalares (PEDRONI 

et al., 2014). 

 Em 2016, a National Pressure Ulcer Advisory Panel, 

entidade reconhecida internacionalmente e dedicada a 

prevenção de LP, chegou a um consenso sobre definições 

relacionadas as LPs e definiu que a LP em membrana mucosa 

ocorre em regiões afetadas pelo uso de dispositivos médicos e 

não podem ser classificadas em virtude da anatomia do tecido 

(BRASIL, 2013). 

 Como exemplo, pode-se citar o modo ventilatório de 

pressão positiva contínua por via nasal (CPAP nasal), bastante 

utilizado em recém-nascidos, podendo, inclusive, causar 

trauma nasal na pele sensível do recém-nascido prematuro, 

gerando desconforto e descompensação a longo prazo. 

Todavia, algumas medidas preventivas podem ser adotadas 

pela equipe multiprofissional como o correto posicionamento e 

tamanho da pronga nasal (ROCHA et al., 2015). 

 Entre as medidas preventivas para o desenvolvimento de 

LP e de responsabilidade da equipe de Enfermagem, pode-se 

destacar o uso de lençóis móveis para transferir ou mobilizar o 

paciente a cada 2 horas, quando este estiver restrito ao leito, 

evitando assim o risco de fricção ou cisalhamento ao arrastar o 

paciente sobre a cama (CUNHA et al., 2015; MORAES et al., 

2016). 

 Apesar disso, uma pesquisa realizada com 85 

profissionais de enfermagem de um Hospital Universitário de 

Minas Gerais detectou que 10,5% dos técnicos em enfermagem 

não considerava o uso dos lençóis móveis como uma medida 

para prevenir LP, e 9% definiu essa atividade como 

inadequada. A falta de conhecimento apresentada pelos 

profissionais foi relacionada a ausência de capacitação e 
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educação permanente da equipe quanto a temática 

(NASCIMENTO et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A análise dos dados dos pacientes em risco de 

desenvolver LP na UTI, possibilitou identificar o perfil dos 

diagnostico de enfermagem da CIPE. Dentre os 19 títulos 

diagnósticos, os mais frequentes na amostra estudada foram: 

Termorregulação prejudicada, Autocuidado da pele ausente, 

Barreira na comunicação presente e Dependência de sedação.  

A identificação dos diagnósticos da CIPE, têm grande 

relevância para o aprimoramento da prática clínica de 

enfermagem. E pode subsidiar o desenvolvimento de novos 

estudos com vistas a contemplar as etapas de intervenções e 

resultados do processo de enfermagem.  

 A limitação desse estudo está relacionada com a 

dificuldade de aproximação dos termos que permitem traçar os 

diagnósticos, uma vez que nos prontuários estas informações 

eram escassas. Por outro lado, o perfil identificado pode 

contribuir para o fortalecimento da identidade profissional e 

esclarecimento do escopo da enfermagem no âmbito da 

prevenção dessas lesões em pacientes críticos com risco em 

desenvolvê-las. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALMEIDA, Francinalva de, et al. Assistência de Enfermagem na prevenção 
da lesão por pressão: uma revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo 
Saúde, 2019, 30: e1440-e1440.. Disponível em: 
https://www.acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1440. Acesso 
em: 05 Nov 2019 

https://www.acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1440


DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA CIPE® EM PACIENTES CRÍTICOS COM 

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO 

837 
 

ALMEIDA, Rafael et al. Gerador de alta frequência no tratamento de lesão 
por pressão em idosos. 2017. Rev enferm UFPE on line. 2017;11(8):3136-
42.. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110219/2
2132. Acesso em: 01 Nov 2019 
ALVES, Ana Glécia Pimentel et al. Avaliação do risco para úlcera por 
pressão em unidades de terapia intensiva: uma revisão integrativa. J. res.: 
fundam. Care, v.6, n.2, p. 793-804. 2014. 
ANDRADE, Cynthia Carolina Duarte et al. Custos do tratamento tópico de 
pacientes com úlcera por pressão. Rev Esc Enferm USP. 2016; v. 50, n. 2, 
p. 295-301, abr. 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342016000
200295&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 29  set.  2019. 
ASCARI, Rosana Amora et al. Úlcera por pressão: um desafio para a 
enfermagem. Braz J Surg Clin Res. 2014;6(1):11-6. Disponível em: 
https://www.mastereditora.com.br/periodico/20140301_132755.pdf. Acesso 
em: 13 Out 2019. 
BARROS, da Costa Aroldi, et al. Percepção do impacto no trabalho de um 
treinamento online sobre prevenção de lesão por pressão. Texto & 
Contexto Enfermagem, 2018, 27(3). Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072018000
300306&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 05 Nov 2019 
BRASIL. Ministério da saúde. Protocolo para prevenção de úlcera por 
pressão. Fiocruz; 2013. 
BRASIL. Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). 
Portaria nº 529.Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
CUNHA, Clícia Vieira et al. Dermatite associada a incontinência em idosos: 
caracterização, prevenção e tratamento. ESTIMA – Braz. J. Enterestomal 
Ther. 2015; 13 (3). Disponível em: 
https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/218. Acesso 
em: 05 Nov 2019. 
GARCIA, Telma Ribeiro. Classificação Internacional para Prática da 
Enfermagem - CIPE®: aplicação à realidade brasileira. Porto Alegre: 
Artmed; 2017 
MATTOS, Luís Souza et al. Incidência e prevalência de úlcera por pressão na 
UTI de um Hospital Público do DF. Rev Eletr Enf., Brasília, v.12, n.4, p. 719-26. 
2016. 
MEDEIROS, Luan Nogueira Bezerra et al. Prevalência de úlceras por 
pressão em unidades de terapia intensiva. Rev Enferm UFPE online. 
2017; 11(7): 2697-703. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23442/19
144. Acesso em: 01 Nov 2019. 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110219/22132
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/110219/22132
https://www.mastereditora.com.br/periodico/20140301_132755.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072018000300306&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072018000300306&lng=en&nrm=iso
https://www.revistaestima.com.br/index.php/estima/article/view/218


DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA CIPE® EM PACIENTES CRÍTICOS COM 

RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO 

838 
 

MORAES, Juliano Teixeira et al. Conceito e classificação de lesão por 
pressão: atualização do National Pressure Ulcer Advisory Panel. Enferm 
Cent O Min. 2016; 6 (2): 2292-2306. Disponível em: 
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/1423. Acesso em: 
13 Out 2019. 
NASCIMENTO, Glauciene Aparecida et al. Avaliação do estado nutricional 
e o risco de desenvolvimento de úlcera de pressão em idosos 
institucionalizados. Rev. APS. 2016 jul/set; 19(3): 515 – 516. Disponível 
em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/16208. Acesso em: 
13 Out 2019. 
PEDRONI, Leticia et al. O impacto da desnutrição no desenvolvimento e na 
gravidade das úlceras por pressão: uma revisão da literatura. Rev Bras 
Ciênc Envelhec Hum. 2014;11(1):89-102.. Disponível em: 
http://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/3891. Acesso em: 05 Nov 
2019. 
ROCHA, Layrianne Emmanuely Silva et al. Prevenção de úlceras por 
pressão: avaliação do conhecimento dos profissionais de Enfermagem. 
Cogitare Enferm. 2015; 20 (3): 596-604. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/41750. Acesso em: 13 Out 2019. 
ROGENSKI, Noemi Marisa Brunet; KURCGANT, Paulina. Incidência de 
úlceras por pressão após a implementação de um protocolo de 
prevenção. Rev. Latino-Am. Enfermagem,  2014 , 20( 2). Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692012000
200016&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 05 Nov 2019. 
SILVA, Rita Vanessa, et al. O papel da enfermagem na prevenção de lesão 
por pressão: uma revisão integrativa. Revista Saúde-UNG-Ser, 2019, 12.1 
(ESP): 25. Disponível em:  
http://revistas.ung.br/index.php/saude/article/view/3613. Acesso em: 
29  set.  2019.

http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/1423
https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/16208
http://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/3891
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/41750
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692012000200016&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692012000200016&lng=en&nrm=iso


ENSINO SOBRE HIV/AIDS NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

839 
 

CAPÍTULO 45 
 

ENSINO SOBRE HIV/AIDS NA GRADUAÇÃO 
EM ENFERMAGEM: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
        Deyla Moura Ramos ISOLDI1 

Maria Beatriz Viana SILVA2 
Francisco Arnoldo Nunes de MIRANDA3 

1Enfermeira. Doutoranda. Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Facex – 
UNIFACEX; 2Discente do 8º período do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Facex 

– UNIFACEX; 3 Enfermeiro. Doutor em enfermagem. Docente do Programa de Pós-graduação 
em enfermagem (PPGENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

deyla@unifacex.edu.br 

 

RESUMO: identificar de que maneira o ensino sobre HIV/aids 
ocorre na graduação em enfermagem. Trata-se de uma revisão 
integrativa realizada nas bases de dados BDENF, LILACS e 
MEDLINE, com os descritores: Ensino de Enfermagem, 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Enfermagem. Para 
descrição das pesquisas selecionadas utilizou-se frequência 
absoluta (n), percentual (%) e a organização dos dados por 
similaridade. A pesquisa foi realizada ao abrigo da Resolução 
Nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, 
uma vez que o presente estudo se insere na interface da saúde 
e da educação. Foram selecionados e analisados 05 estudos 
com o tema proposto. A visão crítica do docente em 
enfermagem, deve estar voltada para a questão ética do 
cuidado a pessoa com HIV/aids. A formação tem que ser capaz 
de esclarecer a importância do conhecimento fundamentado 
nos princípios éticos-legais que irão concretizar 
comportamentos mais efetivos na prestação da assistência. 
Nesse sentido, reduzir o estigma e a discriminação é uma das 
principais medidas para uma eficaz resposta à epidemia da 
aids. Diante do exposto, as publicações demonstraram que este 
assunto está sendo fomentado em meio acadêmico de forma 
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reduzida, e que há preocupação de como e por quem tem sido 
desenvolvida.  
Palavras-chave: Ensino de Enfermagem. Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

A pandemia causada pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) representa fenômeno global, dinâmico e instável, 

cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo 

depende, dentre outros fatores, do comportamento humano 

individual e coletivo. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(aids) destaca-se entre as enfermidades infecciosas por sua 

magnitude e pela extensão dos danos causados às populações. 

Suas características e repercussões vêm sendo discutidas e 

estudadas pela comunidade científica e pela sociedade em 

geral (CATOIA et al., 2015). 

Nesse sentido, torna-se imprescindível o ensino em 

Enfermagem preconizado por suas diretrizes curriculares, tenha 

uma abrangência para além dos processos de cuidar, mas para 

estudar e compreender o comportamento humano com vistas a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças de corrente dos 

comportamentos de riscos e vulnerabilidade social. Portanto, as 

matrizes curriculares devem abranger o conjunto de valores, 

atitudes e comportamentos técnico-científicos, profissionais e 

éticos. Dessas recomendações, a sociedade espera como 

perfil, um profissional com formação generalista, humanista, 

crítico e reflexivo preparado para o manejo do HIV/aids (WHO, 

2015). 

A formação acadêmica e profissional do enfermeiro tem 

em sua trajetória um repertório enriquecido constantemente por 

diversas áreas do conhecimento, envolvendo questões 
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sociológicas, psicológicas, antropológicas, filosóficas, 

epistêmicas, além do compartilhamento das ciências médicas, 

aquelas que compõem as disciplinas da Ciência da 

Enfermagem, dentre outras. Esse espectro reflete os avanços 

da ciência, tecnologia e inovação da contemporaneidade.  

Mediante ao exposto surge algumas inquietações, com 

destaque para como os componentes curriculares abordam os 

aspectos sobre HIV/aids na perspectiva das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, previsto no seu Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) e implementado pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), além de que as regras do Ministério da Saúde são 

obrigatórias e todos os pacientes recebem o mesmo protocolo 

de medicamentos, em qualquer hospital (INEP, 2015). 

Compete salientar o estudo destes aspectos não 

somente em disciplinas pontuais como a Microbiologia, mas por 

todos os professores envolvidos, para que no desempenho de 

suas funções possua competência técnica, legal e ética para a 

prestação de serviços, identificando as dimensões 

biopsicossociais, dentro de um saber próprio para assistir a vida 

e não apenas a doença, ou focando-a em partes, mas sim 

visualizá-la como um todo, com o propósito de atuar com senso 

de responsabilidade social e compromisso com a cidadania 

(MAHAT; SCOLOVENO; SCOLOVENO, 2015). 

No processo de disseminação da infecção pelo HIV, 

prolifera uma "epidemia" de significados, levando o indivíduo a 

um constante enfrentamento, seja de forma silenciosa ou 

explícita, de estigmas e discriminações. Em um estudo 

revisional conclui sobre a importância das representações 

sociais nos processos de concepção e mudanças em relação à 

doença, tanto para o público atingido, quanto para os 
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profissionais e os cuidadores, que podem apresentar 

comportamentos distintos frente às práticas de saúde 

(ANGELIM et al., 2015).  

A presença do HIV/aids na vida de uma pessoa produz 

várias alterações em seu cotidiano, representadas pela 

incerteza quanto ao futuro, medo da aproximação da morte, 

discriminação, mudanças na aparência causadas ora pela 

doença, ora pela medicação; na vida afetiva, acarreta 

dificuldade em estabelecer novos vínculos; na vida familiar, 

também são enfrentadas discriminação e hostilidade, levando a 

mudanças no projeto de vida (STANTON et al., 2015). 

Ao longo de vinte e sete anos de Sistema Único de 

Saúde (SUS), observa-se uma maior vinculação de práticas em 

saúde com objetivo de promoção da saúde e não apenas 

prevenção de doenças. No Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e aids ministerialmente 

recomenda-se a priorização da educação em saúde a partir da 

transversalidade do tema de direitos humanos, de educação 

continuada, de formação de profissionais de saúde e educação 

(SILVA; JACOB; HIRDES, 2015). 

A atividade profissional é citada como um dos fatores 

mais relevantes para o enfrentamento do vírus (STANTON, et 

al., 2015), em virtude disso a necessidade de um ensino de 

qualidade mediante a realidade dinâmica e complexa da 

problemática do HIV/aids, captando as dimensões éticas da 

prática profissional.  

Os quatro pilares da educação de Delors (2010) propõem 

uma educação direcionada para os quatro tipos fundamentais 

de educação: aprender a conhecer, que inclui o aprender a 

aprender estudar com profundidade aproveitando as 

oportunidades oferecidas pela educação; aprender a fazer, para 
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adquirir habilidades e ser capaz de enfrentar diversas 

situações; aprender a conviver, para tornar-se compreensivo e 

respeitar os valores do pluralismo; e aprender a ser, para 

desenvolver a personalidade. 

O exercício profissional é um ato que requer liberdade e 

autonomia nas tomadas de decisões, por parte dos 

enfermeiros, respeitando-se a liberdade e a autonomia do 

cliente que se constitui como alvo dos cuidados, pois este sofre 

diretamente as influências das decisões tomadas. Logo a 

consciência destes profissionais, atua como elemento 

norteador que pondera as ações desenvolvidas durante toda a 

sua trajetória acadêmica, científica e técnica (FROTA et al, 

2018). 

Diante destas considerações cabe o questionamento: 

Como é a prática pedagógica dos docentes frente a 

problemática do HIV/aids? O presente estudo objetivou 

identificar de que maneira o ensino sobre HIV/aids ocorre na 

graduação em enfermagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura, a qual tem como finalidade reunir e resumir o 

conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, 

em um determinado espaço de tempo, para buscar, avaliar e 

sintetizar as evidências disponíveis para contribuir com o 

desenvolvimento do conhecimento na temática (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Adotou-se a seguinte roteirização para a presente 

revisão integrativa: definição da questão norteadora (problema) 

e objetivos da pesquisa; estabelecimento de critérios de 
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inclusão e exclusão das publicações (seleção da amostra); 

busca na literatura; análise e categorização dos estudos, 

apresentação e discussão dos resultados (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

As bases de dados e a biblioteca foram escolhidas com 

vistas ao problema de pesquisa e dos estudos realizados no 

âmbito da Enfermagem, ou seja, referências técnico-científicas 

e periódicos conceituados com maior amplitude a produção nos 

países da América Latina e Caribe: Base de Dados em 

Enfermagem (BDENF), e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE).  

A captura dos estudos ocorreu através dos cruzamentos 

dos descritores: “Ensino de Enfermagem”, “Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida”; “Enfermagem”. Destaca-se que foi 

utilizado “and” entre os descritores, como operador booleano, e 

que não foi estabelecido um período temporal, adotou-se o 

vocabulário estruturado Descritores em Ciências da Saúde - 

DeCS.  

Os critérios de inclusão foram: o ensino de enfermagem 

em HIV/Aids, publicadas em inglês, português ou espanhol; em 

formato de artigos, dissertações e teses e disponíveis na 

íntegra e gratuitos. Como critérios de exclusão: trabalhos que 

não apresentassem resumos na íntegra nas bases de dados 

pesquisadas e que não tratassem sobre a temática proposta. 

Salienta-se que a busca foi realizada de forma ordenada, 

respectivamente, BDENF, LILACS e MEDLINE; desta maneira 

as publicações que se encontravam indexadas em mais de 

uma, foram selecionadas na primeira busca. 

Para a extração de dados dos artigos incluídos na 

revisão integrativa, elaborou-se e utilizou-se um instrumento 
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composto pelos seguintes itens: título, autores, profissão dos 

autores, método, periódico, ano de publicação, local de origem 

da pesquisa, objetivo do estudo e principais resultados. Os 

dados foram descritos, utilizando-se frequência absoluta (n) e 

percentual (%). 

Os trabalhos selecionados pelos títulos e, depois pelos 

resumos foram lidos na íntegra e destes se compôs a amostra 

deste estudo. Os trabalhos selecionados foram inseridos no 

instrumento de avaliação e depois analisados os seus 

resultados. A pesquisa foi realizada ao abrigo da Resolução Nº 

510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, 

uma vez que o presente estudo se insere na interface da saúde 

e da educação. 
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Figura 1 – Estratégia de busca e seleção dos artigos nas bases 

de dados BDENF, LILACS e MEDLINE. Natal, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados, selecionou-se 14 estudos 

potencialmente relevantes, dos quais 09 apresentaram-se 

voltados para o conhecimento dos estudantes sobre HIV/aids, 

restando 05 estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade 
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e compondo o presente estudo. A seguir apresentar-se-á um 

panorama geral das publicações. 

 

Quadro 1. Distribuição dos dados analisados como título, 

autores, ano de publicação, objetivo, método, resultados 

principais. Natal, 2017. 

Título 
Autores 

Ano 
Objetivo 

Resultados 

Principais 

Ensino da 

Aids na 

perspectiva 

de 

docentes 

de 

enfermage

m e sua 

relação 

com a 

complexida

de 

Camillo 

SO, 

Maiorin

o FT, 

Silva AL 

(2014) 

Investigar a 

percepção 

dos 

docentes de 

Enfermage

m sobre a 

sua prática 

pedagógica 

em 

HIV/Aids, 

tendo como 

referencial 

teórico o 

Pensament

o Complexo 

O processo de 

ensino em 

HIV/Aids, com 

base no modelo 

biomédico, não 

restringiu o ensino 

da ética e da 

cidadania, do 

estímulo à 

curiosidade e da 

criatividade, muito 

menos, da 

compreensão do 

humano com 

HIV/Aids como um 

ser complexo, por 

parte dos docentes 
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Título 
Autores 

Ano 
Objetivo 

Resultados 

Principais 

O ensino 

de 

enfermage

m sobre 

HIV/Aids 

sob a ótica 

da 

cidadania 

Camillo 

SO, 

Maiorin

o FT, 

Chaves 

LC 

(2013) 

Verificar a 

percepção 

de docentes 

de 

Enfermage

m sobre sua 

responsabili

dade na 

prática 

pedagógica 

emHIV/Aids 

e se 

valorizam a 

construção 

do 

conhecimen

to sobre a 

temática do 

HIV/Aids 

centrado 

nos 

parâmetros 

A importância da 

reflexão e da 

criticidade do 

professor no 

ensino do 

HIV/Aids; O 

exercício da 

cidadania por meio 

do ensino de 

HIV/Aids e A 

compreensão do 

humano no ensino 

a partir da vivência 

com o indivíduo 

com HIV/Aids. 
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Título 
Autores 

Ano 
Objetivo 

Resultados 

Principais 

voltados à 

cidadania. 

Teoria e 

prática 

docente 

sobre 

HIV/Aids na 

graduação 

em 

enfermage

m 

Lima 

TGFMS, 

Porto 

IS, 

Francisc

o MTR 

(2005) 

 

(a) 

identificar os 

conteúdos 

teórico e 

prático 

sobre 

HIV/AIDS no 

ensino de 

graduação 

em 

enfermage

m; (b) 

detalhar a 

configuraçã

o desses 

conteúdos 

em relação 

às ações do 

PNDST/AID

Os resultados 

apontaram para o 

papel relevante do 

professor, principal 

intermediador 

entre suas 

instituições e o 

Programa. O 

compromisso com 

o conteúdo 

aparece 

principalmente a 

partir das 

experiências 

profissionais 

práticas dos 

professores 

envolvidos na 

disciplina. 
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Título 
Autores 

Ano 
Objetivo 

Resultados 

Principais 

S/MS; (c) 

analisar as 

implicações 

da inclusão 

desses 

conteúdos 

nos 

currículos 

de 

graduação. 

O processo 

de ensino e 

aprendizag

em de 

estudantes 

de 

enfermage

m sobre o 

manejo do 

HIV/Aids 

Catoia 

et al., 

(2015) 

Analisar os 

processos 

de ensino e 

aprendizage

m 

relacionado

s ao 

HIV/aids 

pelos alunos 

do último 

ano dos 

cursos de 

De modo geral o 

ensino apresentou 

fragilidades. Frente 

aos desafios e 

avanços no 

complexo universo 

do agravo é 

primordial repensar 

os processos 

educacionais na 

formação do 

enfermeiro, posto 
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Título 
Autores 

Ano 
Objetivo 

Resultados 

Principais 

enfermage

m de uma 

instituição 

pública de 

ensino 

superior. 

que este 

profissional 

responsabiliza-se 

pela gestão do 

cuidado às 

pessoas que vivem 

com HIV/Aids. 

Risco à 

infecção 

pelo 

HIV/Aids 

entre 

estudantes 

de ensino 

superior 

Silva et 

al 

(2016) 

Identificar as 

fontes de 

informação 

sobre o 

HIV/AIDS de 

estudantes 

de uma 

faculdade 

de ensino 

superior; 

identificar a 

opinião de 

risco à 

infecção 

As fontes de 

informação mais 

relatadas foram 

internet (18,9%), 

televisão (18,8%) e 

livros (18%). Cerca 

de 47,5% dos 

sujeitos da 

pesquisa 

classificam seu 

risco de 

contaminação para 

o HIV/AIDS como 

baixo, 36,7% 

afirmam 
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Título 
Autores 

Ano 
Objetivo 

Resultados 

Principais 

pelo 

HIV/AIDS. 

apresentar 

nenhum risco, 

11,5% risco 

moderado e 3,6% 

alto risco. 

 

Constatou-se uma lacuna intervalar nos artigos 

publicados sobre o ensinar de enfermagem em HIV/aids, entre 

os anos de 2005 e 2013, daí mantem uma regularidade nos 

anos 2014, 2015 e 2016 com um estudo, dos 14 potenciais 

artigos inicialmente arrolados, esse resultado, correspondendo 

a 20% das publicações, em língua portuguesa, com 32 

docentes e 223 alunos.  

Em relação ao delineamento de pesquisa, identificou-se 

que das 05 publicações, uma utilizou abordagem quantitativa 

(20%), três qualitativa (60%) e uma qualiquantitativa (20%). 

A maior parte dos estudos foi desenvolvida no Estado de 

São Paulo, representando 60% das pesquisas. O estado do Rio 

de Janeiro possui uma publicação, o equivalente a 20% e o 

Estado da Paraíba possui uma publicação, representando 20%.  

No que se refere à profissão dos autores, fizeram parte 

deste estudo 21 autores, destes 18 (85,71%) são enfermeiros, 

dois (9,52%) graduando de enfermagem, dois (9,52%) 

psicólogos, um (4,76%) graduando em ciências biológicas. 

Os resultados apresentados refletem uma lacuna na 

produção do conhecimento em enfermagem por docentes em 

seus componentes curriculares sobre a temática investigada. 
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Ressalta-se que o fato da escassez da temática em publicações 

segundo os critérios de elegibilidade do estudo, não indica que 

HIV/aids não sejam trabalhados no contexto da sala de aula 

uma vez que não se trabalhou com os Projetos Pedagógicos de 

Curso. Concorda-se, de antemão, com a exigência do 

enfermeiro docente competente envolvido no âmbito 

educacional de forma ampla, capaz de considerar e relacionar 

as diversas mudanças que ocorrem tanto na prática docente 

quanto na enfermagem, como reflexo das transformações e 

modificações sociais (OLIVEIRA, et al., 2015).  

O número insignificante dos artigos e do número de 

participantes permite ao menos refletir e criticar de forma geral, 

comparado com o perfil de todos os alunos do Ensino Superior 

Brasileiro que a temática objeto desse estudo não suscita 

maiores preocupações, mesmo instituída no rol das epidemias 

globais. Os estudos foram realizados por Instituições de Ensino 

Superior (IES) da esfera pública o que contrasta com o 

predomínio da iniciativa privada, que representa 87,4% IES. 

Quanto ao total de cursos no país, 66,2% pertencem a iniciativa 

privada, o que representa 89,0% das vagas disponíveis. 

Transpondo para o âmbito da enfermagem, ousa-se afirmar que 

vocações e práticas acadêmicas significativas tem sido pouco 

estudada e observada no país (HUMEREZ, JANKEVICIUS, 

2015). 

Portanto, estar com aids produz várias alterações na vida 

do indivíduo na esfera pessoal, representadas por incerteza 

quanto ao futuro, aproximação da morte, discriminação e 

mudanças na aparência e, também, na esfera afetiva, acarreta 

dificuldades de estabelecer novos vínculos afetivos e 

interferências nos já existentes (SANTOS et al., 2018). 
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O conhecimento do diagnóstico e tratamento do HIV/aids 

acompanha profundas implicações psicológicas e sociais, a 

gerar medo do preconceito e dos julgamentos, além de receio 

da rejeição familiar. As alterações emocionais mais frequentes 

nas pessoas infectadas são a ansiedade e a depressão, 

interferindo de maneira drástica na qualidade de vida dos 

portadores (SILVA et al., 2015). 

Nesse sentido, reduzir o estigma e a discriminação é 

uma das principais medidas para uma eficaz resposta à 

epidemia da aids. Dessa maneira, destaca-se a necessidade 

inicialmente de um ensino de qualidade abordando de forma 

eficaz e efetiva questões voltadas para o HIV/aids. Some-se o 

desafio mostrado pelo pesquisador Phillipe Perrenoud para que 

os professores se percebam como organizadores de situações 

de ensino-aprendizagem e que envolvam seus alunos, 

desenvolvendo em si as múltiplas competências necessárias ao 

ofício de ser professor (OLIVEIRA, et al., 2015). 

Cabe ressaltar que o momento do diagnóstico e a 

trajetória com a vivência da doença proporcionam intensos 

questionamentos e mudanças nos hábitos de vida, porquanto 

muitas famílias não estão preparadas para enfrentar sozinhas 

tal situação, o que revela a importância de um trabalho conjunto 

entre profissionais da enfermagem, pessoas com aids, 

familiares e comunidade, com vistas à diminuição do 

preconceito e humanização das relações sociais (ISOLDI; 

CARVALHO; SIMPSON, 2017). 

O desgaste físico e psicológico que a infecção pelo HIV 

e a aids geram nos pacientes faz com que estes sintam 

necessidades e tenham expectativas voltadas para um 

acolhimento intenso e uma assistência mais individualizada, 

além de perceberem com mais amplitude as diversas 
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dimensões e o alcance de uma atenção à saúde qualificada, 

que pode contribuir, efetivamente, no seu processo de 

restabelecimento da saúde (SILVA et al., 2018). 

Para que isso ocorra, o processo ensino-aprendizagem 

em HIV/aids, se coaduna com os dez princípios propostos por 

Perrenoud, como meio eficaz, efetivo e eficiente de afastamento 

do modelo estritamente biomédico, de um lado: 1) organizar e 

dirigir situações de aprendizagem; 2) administrar a progressão 

das aprendizagens; 3) conceber e fazer com que os dispositivos 

de diferenciação evoluam; 4) envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho; 5) trabalhar em equipe; 6) 

participar da administração da escola; 7) informar e envolver os 

pais; 8) utilizar novas tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão; 10) administrar a própria formação 

contínua (OLIVEIRA, et al., 2015).  

Do outro as disciplinas precisam ser interligadas, 

valorizando e dando um enfoque maior para os aspectos 

psicossociais que são tão importantes quanto os aspectos 

biológicos e que irá trazer para os alunos uma consciência e 

reflexão sobre sua prática profissional, de maneira a não 

fragmentar a condição humana (ANGELIM et al., 2015). 

Garantir a visão crítica do docente em enfermagem, 

voltada para a questão ética do cuidado a pessoa com HIV/aids 

(OLIVEIRA et al., 2015). E, assim na perspectiva ética do cuidar 

da pessoa desenvolver habilidades e competências para 

esclarecer a importância do conhecimento fundamentado nos 

princípios éticos-legais que irão concretizar comportamentos 

mais efetivos na prestação da assistência. Isso também pode 

representar o modelo de comportamento social inserido nas 

atividades profissionais, onde parece ainda prevalecer os 

aspectos do ter e não do ser, deixando de lado alguns dos 
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princípios fundamentais da ética, tais como respeito e 

responsabilidade.  Neste sentido, é necessário que o 

atendimento humanizado e os valores morais não sejam 

esquecidos. 

Portanto, diante da significação da ética, o docente 

reflete exemplarmente para seus alunos um caráter humanista, 

compressivo e orientador sendo competente não só do ponto 

de vista técnico (ANGELIM et al., 2015). 

Estudo realizado em uma instituição pública de ensino 

superior no interior do Estado de São Paulo, corrobora com esta 

pesquisa demonstrando possíveis lacunas no processo de 

ensino-aprendizagem resultando em deficiências no processo 

de formação dos profissionais em relação aos temas 

envolvendo o adequado manejo do HIV/aids (CATOIA et al., 

2015). 

No mesmo estudo citado acima, os estudantes relataram 

conhecimento regular sobre a competência da atenção básica 

no controle do HIV/aids. “Tal resultante, é preocupante, uma 

vez que o Ministério da Saúde lança esforços para o 

fortalecimento da descentralização da prevenção, diagnóstico e 

tratamento do HIV/aids”. Sendo assim, o papel da atenção 

básica no controle do agravo, prevenção e diagnóstico do 

HIV/aids tem que ter uma abordagem aprofundada nos cursos 

de graduação, visando à formação de profissionais capacitados 

para lidarem com tal problemática (CATOIA et al., 2015). 

Não se pode negar que os docentes são imprescindíveis 

na formação dos sujeitos, principalmente quando se encontram 

motivados a contribuírem para a educação em HIV/ aids de 

maneira crítica e reflexiva. A promoção da construção do 

conhecimento precisa ser feita de forma responsável 
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possibilitando a autocrítica, a autoavaliação e o 

comprometimento (SILVA; PADILHA, 2016). 

Os resultados reforçam a realidade das lacunas nos 

conteúdos sobre HIV/aids, pois gera uma preocupação que 

perpassa a ideia da possível falta de preparo dos docentes, da 

informalidade ou causalidade no campo de prática disciplinar ou 

um questionamento no cenário de aulas, embora, haja bastante 

informação na internet, porém, esses conteúdos não podem ser 

discutidos ao ocaso, mas tratados como uma prioridade 

(AMORIM et at., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados principais dos cinco estudos discutidos de 

forma conjunta remetem ao processo de ensino em HIV/aids, 

com base no modelo biomédico sem a compreensão do 

humano com HIV/aids como um ser complexo, por parte dos 

docentes; destaca-se a importância da reflexão e da criticidade 

do professor no ensino do HIV/aids, assim como a 

compreensão do humano no ensino a partir da vivência com o 

indivíduo com HIV/aids; a relevância do papel do professor 

como principal intermediador entre suas instituições e o 

Programa. 

Há fragilidades constatadas no ensino de modo geral, 

além de apresentar fragilidades, desafios e avanços decorrente 

das experiências profissionais práticas dos professores 

envolvidos na disciplina; desses achados reforça-se um 

repensar nos processos educacionais na formação do 

enfermeiro, sendo uma lacuna que pode influenciar no tipo de 

profissional que está sendo formado. 
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Por fim, a aspiração é que o ensino sobre HIV/aids 

transpasse ou que transversalize os aspectos da produção 

científica, proporcionando uma construção crítica e reflexiva, 

mantendo o comportamento ético-legal e humanitário nos 

futuros profissionais, independentemente do tempo de atuação 

e a esfera da prestação do serviço.  

Frente à pesquisa e análise realizada evidenciou-se que 

ainda são incipientes as produções científicas que esclareçam 

a importância do docente e do ensino em enfermagem frente ao 

conhecimento sobre HIV/aids. 
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RESUMO: Dados do IBGE (2010) demonstram que, 23,9% da 
população brasileira, 45.606.048 indivíduos, possui algum tipo 
de deficiência, sendo a deficiência motora de grau severo, a 
segunda mais encontrada (4,4 milhões de deficientes). Sendo 
assim, há necessidade de utilização de cadeiras de rodas como 
recurso de tecnologia assistiva e acessibilidade, pois contribui 
para a autonomia e independência da pessoa com deficiência 
neuromotora, principalmente, para os indivíduos com limitação 
de movimento acentuado. O objetivo do estudo foi caracterizar os 
usuários que se submeteram a prescrição de cadeiras de rodas. 
Foram levantados dados em 209 prontuários desses atendidos 
no NEDETA/UEAFTO/CERII/UEPA, no período entre junho de 
2013 a Dezembro de 2018. Após análise quantitativa 
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verificamos que, houve maior procura do serviço pelo Gênero 
masculino, crianças até 10 anos de idade, residentes na Região 
Metropolitana de Belém e com diagnóstico etiológico de 
Paralisia Cerebral. Podemos concluir que, a localização do 
equipamento urbano próximo a uma das principais avenidas da 
cidade favorece a busca ao serviço prestado pelo Núcleo, que 
inicialmente era referência no atendimento a crianças com 
deficiência motora com idade até 12 anos, porém, atualmente, 
vem ampliando suas atividades, absorvendo também crianças 
com deficiência intelectual. 
Palavras-chave: Deficiência neuromotora; Acessibilidade; 
Prescrição. 
 

INTRODUÇÃO 

 

10% da população em todo o mundo sofrem de algum 

tipo de deficiência, sendo que 80% dessas pessoas vivem em 

países em desenvolvimento e, entre as pessoas mais pobres 

do mundo, 20% têm algum tipo de deficiência (UNRIC-ONU, 

2014). 

Considerando os Dados coletados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) que indicam 

que 23,9% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 

um quarto dos indivíduos (45.606.048), possui algum tipo de 

deficiência, sendo ela nas modalidades: visual, auditiva, motora 

ou intelectual, onde a deficiência motora de grau severo 

apresenta-se como a segunda mais encontrada, num total 

aproximado de 4,4 milhões de deficientes. 

Segundo a classificação internacional de funcionalidade, 

incapacidade e saúde (CIF), a deficiência é definida como um 

problema nas funções do corpo incluindo fisiológicas e/ou 

psicológicas e nas estruturas do corpo, composta por órgãos, 
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membros e componentes, podendo ser um desvio importante 

ou uma perda (OMS, 2004). Nesta pesquisa fez-se a opção de 

enfatizar o grupo de deficiências neuromotoras mais 

especificamente a Paralisia Cerebral (PC), considerando que 

essa clientela foi o foco inicial do NEDETA e continua sendo 

ainda para prescrição de cadeiras personalizáveis. 

A deficiência motora pode ser ocasionada dentre outras 

causas, por sequelas de encefalopatias, sendo uma delas, a 

paralisia cerebral que é descrita como um grupo permanente, 

mas não imutável, de desordens do movimento e/ou da postura 

e da função motora, devido a uma interferência não 

progressiva, causada por lesão ou anomalia do 

desenvolvimento do cérebro imaturo, implicando em alterações 

ao nível de tônus muscular, qualidade de movimento, 

percepções e capacidade de apreender e interpretar os 

estímulos ambientais. Estas alterações podem ser classificadas 

através de dois critérios: 

- pela disfunção motora que apresenta, ou seja, o quadro 

clínico resultante, que inclui os tipos extrapiramidal ou 

discinético (atetóide, coréico e distônico), atáxico, hipotônico e 

piramidal ou espástico; 

- pela topografia dos prejuízos, ou seja, localização do 

corpo afetado, que inclui tetraplegia ou quadriplegia, 

monoplegia, paraplegia ou diplegia e hemiplegia. Havendo 

também, formas mistas.  

Na paralisia cerebral (PC), a forma espástica ou 

piramidal é a mais encontrada e frequente em 88% dos casos. 

Dependendo da localização e da extensão do 

comprometimento, manifesta-se por monoplegia, hemiplegia, 

diplegia ou tetraplegia (MANCINI ET AL., 2004).  
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Campos et al. (2013) refere que, para que ocorra uma 

postura ideal, faz-se necessário um controle das forças que 

sustentam e conduzem o corpo sem sobrecargas, com a 

máxima eficiência e o mínimo de esforço.  

Entende-se como adequação postural sentada ou 

seating uma órtese móvel, utilizada para propiciar sustentação, 

retificação, corrigir ou prevenir deformidades (BOBATH, 1989; 

STOKES, 2000). 

Uma parcela considerável da população com PC 

necessita de um sistema de adequação da postura sentada, de 

preferência, que envolva um bom posicionamento e, que evite 

ou minimize deformidades decorrentes do quadro, como os 

desvios de postura, a fim de favorecer as atividades de vida 

diária tais como: alimentação, respiração, comunicação, 

socialização e aprendizado. 

Knoplich (1995) define a postura como a posição que o 

corpo assume no espaço em função do equilíbrio de quatro 

constituintes anatômicos: vértebras, discos intervertebrais, 

articulações e músculos. Molinari (2000) também afirma que a 

postura é o resultado de um equilíbrio harmonioso entre as 

solicitações impostas aos músculos, aos ligamentos e aos 

discos intervertebrais. 

A postura ideal, portanto, é o controle das forças que 

sustentam e conduzem o corpo sem sobrecargas, com a 

máxima eficiência e o mínimo de esforço. Sendo assim, a maior 

parte das pessoas com deficiências neuromotoras necessita de 

recursos para a postura ideal em sistemas de mobilidade, e um 

desses sistemas é a cadeira de rodas, que atualmente, é 

classificada como uma das categorias da Tecnologia Assistiva 

(TA). 
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De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 

2015), tecnologia assistiva (TA) “é todo e qualquer recurso que 

facilita ou amplia habilidades de uma pessoa com deficiência, 

podendo ser usadas tanto para mobilidade, quanto para 

acessar uma informação”. 

Nesse sentido a TA é dividida em categorias, as quais 

são organizadas e classificadas conforme os objetivos 

funcionais que se destinam, dentre as quais se destacam: 

Auxílios para a Vida Diária e Vida Prática, Comunicação 

Aumentativa e Alternativa (CAA), Recursos de Acessibilidade 

ao Computador, Sistemas de Controle de Ambiente, Projetos 

Arquitetônicos para Acessibilidade, Órteses e Próteses, 

Auxílios para Qualificação da Habilidade Visual, Auxílios para 

Pessoas com Surdez ou com Déficit Auditivo, Mobilidade em 

Veículos e Esporte e Lazer, Adequação Postural e Auxílios de 

Mobilidade, sendo esses dois últimos atrelados diretamente às 

prescrições de cadeiras de rodas, personalizadas e 

personalizáveis (BERSCH, 2017). 

Desta forma, as pessoas com deficiências neuromotoras 

necessitam dos recursos de TA para a adequação postural ideal 

para sistemas de mobilidade (cadeiras de rodas) que podem ser 

prescritas por profissionais qualificados e segundo as 

indicações de: 

- sistemas personalizados: são verificadas as 

medidas no ato da avaliação, considerando-se as medidas 

antropométricas e as condições neurológicas, naquele 

momento. Não apresentam possibilidades de modificações 

futuras. Quaisquer alterações, em curto e médio prazo, 

implicarão em novo projeto, portanto, funcionam como uma 
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modelagem do corpo e da condição terapêutica “fotografada” 

na avaliação. 

Esses sistemas foram concebidos para adultos com 

quadros estacionários, sem previsões de alterações 

neurológicas, e sem crescimento físico ou alteração de peso. 

São denominados de sistemas engessados, e por conta dessa 

característica, não apresentam regulagens, são mais fáceis de 

serem executados, possuem menor custo devido à simplicidade 

tecnológica incorporada, embora o “custo x benefício” a médio 

e longo prazo seja realmente muito mais oneroso. 

Muitos terapeutas e familiares acreditam que, justamente 

por serem sistemas personalizados, são os mais adequados 

aos seus usuários. A questão mais preocupante nesses 

sistemas, que foram idealizados exclusivamente para casos 

com padrões posturais fixados, é que, na maior parte das 

vezes, são utilizados sem critérios em crianças que ainda 

podem usufruir de sistemas biomecanicamente retificadores, 

tendo em vista que, não estão com suas posturas motoras 

rígidas ou contraturadas.  

- sistemas personalizáveis: são completos em 

ajustabilidade, tanto para regulagens terapêuticas que são 

dinâmicas e flexíveis, pois é direcionado de acordo com o 

quadro neuromotor (Ex: cinto pélvico com trações 

individualizadas para o alinhamento pontual de cada quadril), 

quanto para regulagens antropométricas ergonômicas, onde 

todos os conjuntos de recursos desses sistemas permitem 

ajuste de altura, largura, profundidade, angulação, reclino 

etc., nos assentos, encostos, apoio de braços e demais. 

Os equipamentos personalizáveis permitem refinadas 

escolhas de ângulos, em todos os dispositivos componentes 
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do sistema com ajustes milimétricos. Dessa forma, não há 

limites para o posicionamento terapêutico e para o 

crescimento físico do utilizador. Oferecem ao profissional 

variabilidade e dinamicidade de utilização e que consideram 

o fator acompanhamento um instrumento terapêutico de 

balisação da eficácia do recurso. São equipamentos que 

precisam da intervenção de profissionais com a expertise de 

atendimento à população destinada, e que já foram alvo de 

estudos em comprovação de sua eficácia (PHILOT, 1999). 

Os sistemas personalizáveis estão de acordo com as 

diretrizes descritas na categorização do que são chamados de 

Tecnologia Apropriada. A Figura 1 apresenta exemplos dos três 

sistemas de cadeiras de rodas descritos anteriormente. 

 

Figura 1. Sistemas de Cadeira de Rodas. Modelo (A) padrão 

SUS, Modelo (B) personalizada e Modelo (C) personalizável 

 
Fonte: Retirado da Internet, 2019. 

 

A tecnologia apropriada é devidamente conceituada pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

como “a aplicação sistemática de conhecimentos (métodos, 

técnicas, processos e produtos) para a solução de problemas 
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identificados pela própria comunidade, de forma a evitar efeitos 

negativos sobre a sociedade, a economia, a cultura e o meio 

ambiente onde será aplicada”. Para o estudo em tela, agrega 

uma situação particular, ou seja, a prescrição de cadeira de 

rodas para um paciente, considerando suas necessidades em 

relação ao seu meio ambiente e condições econômicas. 

Segundo Alves de Oliveira et al. (2014), as cadeiras 

adaptadas confeccionadas para os pacientes atendidos pelo 

Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e 

Acessibilidade (NEDETA), seguiram a “linha da Tecnologia 

Apropriada e da Adequação Postural”, uma vez que vários 

acessórios e adequações foram introduzidas nas mesmas, 

objetivando maior conforto, postura correta e funcionalidade a 

cada paciente. Ressalta-se ainda, que as prescrições dessas 

cadeiras adaptadas foram realizadas por profissional Terapeuta 

Ocupacional ou Fisioterapeuta, devidamente qualificados. 

O NEDETA vinculado ao Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde-CCBS da Universidade do Estado do 

Pará-UEPA foi criado em 2005, por meio da aprovação em 

chamada pública pela Financiadora de Estudos e Projetos – 

FINEP, e publicado no diário oficial da União no dia 

30/12/2005, e oficialmente implantado no dia 29 de março de 

2006 durante o 1º Fórum de Tecnologia Assistiva e Inclusão 

Social da Pessoa Deficiente realizado em Belém-PA, nas 

dependências do CCBS/UEPA. Possui como objetivos 

principais: 

1º. Estudar e implementar através da avaliação e 

pesquisa, novos dispositivos de ajudas técnicas, substituindo 

a tecnologia importada por tecnologia brasileira e 
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regionalizada e utilizando recursos economicamente 

acessíveis;  

2º. Pesquisar e desenvolver tecnologias que 

minimizem ou eliminem as limitações provenientes das 

deficiências física, sensorial e /ou mental, contribuindo para 

a inclusão social, permitindo o aumento da autonomia e 

independência, visando principalmente à inclusão escolar.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) em sua politica prevê 

a dispensação de cadeiras de rodas padrão (comuns), ou seja, 

sem nenhum recurso para adequação postural. Dependendo do 

tipo de deficiência, essas cadeiras não são indicadas para todos 

os tipos de deficiência, ou seja, se elas não seguirem critérios 

básicos durante sua seleção e prescrição, o usuário não será 

beneficiado. 

Em 2012 o NEDETA foi convidado a realizar parceria 

com a Divisão Estadual da Pessoa com Deficiência, tornando 

o Núcleo, referência nas prescrições e dispensação de 

cadeiras de rodas personalizadas e personalizáveis, 

realizando prescrições individualizadas, ou seja, com os 

devidos ajustes para cada usuário. Essa parceria foi de 

pronto aceita, a fim de proceder não só as prescrições e 

ajustes, mas também as devidas orientações que os usuários 

devem ter para sua melhor usabilidade e conservação. 

A grande maioria das pessoas com deficiência que 

procuram nosso serviço possui baixo poder socioeconômico, 

ou seja, baixo poder aquisitivo, e chega com a expectativa 

de adquirir essas cadeiras personalizáveis de forma gratuita, 

através do SUS, por intermédio de um processo 

encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado do 
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Pará/Sistema Único de Saúde - SESPA/SUS do Governo do 

Estado.  

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - Viver sem Limites (BRASIL, 2013), por meio do 

Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011 previu em sua 

primeira fase um investimento total no valor de R$ 7,6 bilhões 

até 2014, destinado a ações voltadas para políticas 

governamentais de acesso à educação, inclusão, atenção à 

saúde e acessibilidade.  

Para os que podem arcar com o custo para aquisição 

desse recurso, existe também às possibilidades de compra 

direto das empresas, com financiamento pelo Banco do 

Brasil através do Crédito Acessibilidade (Banco Oficial), que 

oferece uma linha de crédito facilitado para a aquisição de 

produtos de TA, e que possibilita a obtenção da cadeira 

através de um parcelamento em até 60 meses e taxas de 

juros abaixo do mercado.  

Desta forma faz-se necessário à implementação de 

Políticas Públicas mais eficazes, que garantam a igualdade de 

direitos e as mesmas oportunidades, resguardadas as devidas 

proporções, preconizadas no artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...” 

Constatamos ainda que, na legislação brasileira, não 

existe nenhuma normatização de controle de qualidade para o 

recurso da TA, enfatizando o aspecto da adequação postural 

específica para as deformidades apresentadas por pessoas 
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com deficiência neuromotora, apesar dos avanços tecnológicos 

demonstrarem essa crescente necessidade.  

Este estudo tem como objetivo caracterizar os usuários 

quanto aos sistemas de cadeiras de rodas Personalizadas e 

Personalizáveis, que se submeteram a avaliação no NEDETA. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo retrospectivo exploratório descritivo 

longitudinal, de natureza quantitativa, e procedimento de coleta 

documental, foram realizados levantamentos de dados em 

prontuários de 209 usuários que se cadastraram no serviço, 

sendo esse o critério de inclusão, e que realizaram prescrições 

de cadeiras de rodas personalizadas e personalizáveis nas 

dependências NEDETA, localizado na Unidade de Ensino e 

Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional/Centro 

Especializado em Reabilitação Física e Intelectual - 

UEAFTO/CERII da Universidade do Estado do Pará - UEPA, 

durante o período compreendido entre junho de 2013 a 

dezembro de 2018, onde foram levantadas informações 

relativas à faixa etária, gênero, diagnóstico etiológico e 

procedência/origem dos usuários. 

Para Toledo (2013), o método quantitativo preocupa-se 

com representatividade numérica, isto é, com a medição 

objetiva e a quantificação dos resultados. Nesse tipo de 

pesquisa, portanto, as variáveis devem ser rigorosamente 

determinadas e sua mensuração já deve estar pressuposta pelo 

próprio método, partindo de uma análise quase sempre 

mediada por algum critério matemático. 
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Quanto à temporalidade, um estudo longitudinal avalia a 

mesma variável, num mesmo grupo de sujeitos, com duas ou 

mais mensurações dessas variáveis ao longo de um período de 

tempo (APOLLINÁRIO, 2018). 

Gil (2019) refere que a pesquisa de cunho descritivo é 

aquela que busca fazer a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou [...] o estabelecimento 

de relações entre variáveis e o levantamento de determinadas 

características de um grupo. 

A pesquisa exploratória se caracteriza pelo 

desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de 

fornecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a 

um determinado fenômeno que é pouco explorado. Esse tipo de 

pesquisa também é denominado “pesquisa de base”, pois 

oferece dados elementares que dão suporte para a realização 

de estudos mais aprofundados sobre o tema (GONSALVES, 

2018).  

No procedimento de coleta documental o pesquisador 

tem a vantagem de ir direto à fonte, sem que haja a 

possibilidade de reproduzir um erro ou uma análise precipitada. 

As informações coletadas foram agrupadas e, 

posteriormente, transformadas em gráficos analisados 

quantitativamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Através da Portaria Nº 1.272, de 25 de junho de 2013 do 

Ministério da Saúde - MS, o SUS deve realizar a concessão de 

Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, dentre 

eles, a dispensação de cadeiras de rodas que, no ano de 2013. 
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Após a coleta de dados, realizamos o estudo e a 

interpretação dos resultados, onde foram observadas algumas 

variáveis consideradas de relevância para o estudo, 

devidamente apresentadas adiante. 

A Faixa Etária dos informantes (Figura 2) revela maior 

procura pelo serviço de prescrição de cadeiras, por crianças até 

10 anos de idade. Este fato está relacionado com a origem do 

NEDETA, que previa atendimento de crianças de até 12 anos, 

o que vem direcionando a maioria do perfil dos projetos 

desenvolvidos pelo Núcleo. 

 

Figura 2. Distribuição dos informantes segundo a Faixa Etária. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Estes achados vão ao encontro dos descritos por Toledo 

et al. (2013), em sua pesquisa intitulado “Perfil epidemiológico 

de crianças diagnosticadas com paralisia cerebral atendidas no 

Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos 

Campos”, que é referência em reabilitação das deficiências 

físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras, onde 

estudou 56 prontuários de pacientes com paralisia cerebral, 

encontrando 73% dos usuários menores de 8 anos. 

Quanto ao GÊNERO (Figura 3), houve um predomínio de 

prescrições para masculino em quase todos os anos 
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pesquisados, com exceção dos anos de 2016 e 2017 em que 

prevaleceu o feminino. 

 

Figura 3 Distribuição dos informantes quanto ao Gênero 

 
Fonte: Autores, 2019. 

Este resultado corrobora com achados descritos na 

pesquisa intitulada “Adequação Postural em cadeiras de Rodas 

em Pessoas com Deficiência: estudo retrospectivo”, realizada 

por Pontes (2017) em uma Clínica de Adequação Postural 

localizada no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de 

São Paulo - HCFMUSP, demonstrando que, dos 1480 

prontuários utilizados, 919 (62,1%) eram de usuários 

masculinos, bem como os achados por Toledo et al. (2013), 

onde dos 56 prontuários de pacientes estudados, mais da 

metade (55%) eram do gênero masculino. 

Em todos os anos pesquisados, houve maior 

procedência de usuários residentes na Região Metropolitana de 

Belém (RMB), que é composta por cinco (5) Municípios sendo 

eles: Belém (Capital), Ananindeua, Marituba, Benevides e 

Santa Bárbara (Figura 4), em detrimento, aos oriundos do 

Interior (INT). 
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Figura 4. Distribuição dos Informantes segundo a 

Procedência/Origem. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Este fato pode estar relacionado ao posicionamento 

físico do equipamento urbano onde está sendo ofertado o 

serviço de prescrição, que está localizado numa das principais 

avenidas da cidade, onde circulam quase todas as linhas de 

transportes coletivos, bem como, a acessibilidade e a 

informação aos serviços prestados pelo 

NEDETA/UEAFTO/CCBS/UEPA serem mais difundidas na 

Região Metropolitana de Belém (RMB) contrapondo ao que 

acontece nas Redes de Serviços envolvendo a pactuação entre 

SESPA, Secretaria Municipal de Saúde - SESMA e Prefeituras 

dos interiores do Estado, considerando a dimensão geográfica 

e logística do Estado.  

Analisando a Figura 5- DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO - 

que é o descrito pela área médica, segundo o Código 

Internacional de Doença (CID), observamos maior prevalência, 

em todos os anos, de indivíduos com encefalopatias, que são 

lesões nas áreas cerebrais ocasionadas por diversos fatores, e 

em vários estágios do desenvolvimento humano dentre elas, a 

paralisia cerebral.  
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Figura 5. Distribuição dos informantes segundo o Diagnóstico 

Etiológico. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Este fato vai também ao encontro dos resultados 

levantados no estudo realizado por Pontes (2017) e já referido 

no gráfico anterior, onde o autor salienta que na amostra 

pesquisada, 30,9% dos indivíduos, ou seja, 457 informantes 

possuíam diagnóstico etiológico de PC. Também foram 

encontrados em menor proporção usuários acometidos por 

traumatismo raquimedular (TRM), traumatismo 

cranioencefálico (TCE) e, na categoria Outros, foram agrupados 

as doenças degenerativas (distrofias e amiotrofias), 

poliomielite, artogripose e acidente vascular cerebral. 

CONCLUSÃO 

 

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - Viver sem Limites, por meio do Decreto 7.612, de 

17 de novembro de 2011 previu em sua primeira fase um 

investimento total no valor de R$ 7,6 bilhões até 2014, 

destinado a ações voltadas para políticas governamentais de 

acesso à educação, inclusão, atenção à saúde e acessibilidade.  
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Inicialmente o SUS ofertava somente cadeiras 

padronizadas, chamadas de padrão SUS, mas a partir de 2012, 

em decorrência da parceria firmada entre o NEDETA (espaço 

responsável pelas prescrições) e a Divisão de 

Acompanhamento e Avaliação da Pessoa com Deficiência da 

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA (órgão 

responsável, pela concessão das Cadeiras de Rodas), que 

expandiu os serviços para cadeiras de rodas personalizadas 

(que possuem recursos estáticos/fixos) e personalizáveis (que 

possuem recurso com ajustes dinâmicos/móveis). Ressaltamos 

que antes desse período não havia uma formalização nas 

condutas e procedimentos para prescrição 

Diante do exposto, fica muito claro que se faz necessária 

adequação postural através da prescrição de cadeiras de rodas 

personalizáveis e individualizadas, indicadas por profissionais 

habilitados e capacitados, com competência para reconhecer 

as características necessárias para a boa adequação postural, 

de acordo com perfil e a necessidades de cada alteração 

presente em pessoas com deficiência neuromotora. 

Concluímos ainda que, existe a necessidade de maior 

divulgação desse novo serviço prestado pelo NEDETA a todas 

as regiões do Estado do Pará, bem como, a prescrição de 

cadeira de rodas adequadas, realizadas por profissionais 

habilitados/capacitados, que utilizem os seus conhecimentos 

quanto aos princípios da ergonomia e o sistema de adequação 

postural sentada, considerando os ajustes necessários próprios 

do crescimento físico, e a maturação neurológica de cada 

indivíduo, que contribuirá para a mitigação de deformidades 

posturais, favorecendo a inserção social, a melhoria na 
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qualidade de vida, independência e autonomia de pessoas com 

deficiência. 
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