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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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CAPITULO 1 
 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: 
CONSULTA DE ENFERMAGEM COMO 
INSTRUMENTO PARA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE  
 

Camila Abrantes Cordeiro MORAIS 1 

Elvira Santana Amorim da SILVA 2  

Alzira Maria de Araújo Neta GOMES3 

Mayara Layane de Souza JOVENTINO4 
1 Doutoranda em Enfermagem do PAPGEnf UPE/UEPB; 2 Mestrandos em Enfermagem do em 

Enfermagem do PAPGEnf UPE/UEPB; 3,4 Graduanda em Enfermagem FACENE-PB;  

camila_abrantes@hotmail.com 

 

RESUMO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença 
neurodegenerativa rara que acomete principalmente os 
neurônios motores superiores (córtex cerebral e tronco 
encefálico) e inferiores (medula espinhal). Trata-se de uma 
enfermidade incapacitante e irreversível, cuja etiopatogenia não 
é totalmente esclarecida. Objetivo: Analisar a produção 
científica acerca da consulta de enfermagem como ferramenta 
para a promoção da saúde de pacientes com ELA. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
que foi realizada nas seguintes bases de dados: MEDLINE, 
LILACS e IBECS por meio do Portal da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS). Para melhor selecionar os arquivos, também foi 
utilizado o banco de periódicos Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO). Foram selecionados 4 artigos após 
atendimento aos critérios de inclusão e exclusão. Resultados: 
Faz-se necessário conhecer a Esclerose Lateral Amiotrófica 
enquanto doença neurodegenerativa que, mesmo não tendo 
cura, apresenta diferentes possibilidades de ações 
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assistenciais a serem desenvolvidas para promover uma vida 
com qualidade. Nesse sentindo, a consulta de enfermagem é 
um importante instrumento capaz de reconhecer, não apenas 
as necessidades traduzidas nas demandas específicas, mas 
também como espaço para a percepção de situações 
emergenciais que podem surgir com o avançar da doença. 
Conclusão: Verifica-se a necessidade de planejamento e 
implementação dos cuidados a esse paciente, com o objetivo 
de promover uma  melhor qualidade de vida, favorecendo a 
análise da identificação das necessidades e desafios 
enfrentados por esse grupo de pacientes.                                 
Palavras-chave: Esclerose Amiotrófica Lateral. Enfermagem. 
Consulta de Enfermagem. Promoção da Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os neurônios motores são distribuídos na região anterior 

da medula e tronco cerebral e são responsáveis por transmitir 

as mensagens dos neurônios localizados no cérebro para os 

neurônios na medula espinhal, e destes aos músculos do 

controle voluntário. Sendo assim, a unidade motora 

desempenha a importante função de controle e comunicação 

entre o sistema nervoso central (SNC) e os músculos 

voluntários  (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2015).  

 As Doenças do Neurônio Motor (DNMs) constituem um 

grupo de síndromes clínicas neurodegenerativas e 

progressivas, com incidência de 2 a cada 100.000 habitantes 

por ano. É reconhecida pela degeneração que ocorre dos 

Neurônios Motores Superiores (NMS) localizados no córtex 

motor, e dos Neurônios Motores Inferiores (NMI), que são 

encontrados no tronco cerebral e células da medula espinhal 

(BELLOMO, CICHMINSKI; 2015).    

 A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença 
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neurodegenerativa rara que acomete principalmente os 

neurônios motores superiores (córtex cerebral e tronco 

encefálico) e inferiores (medula espinhal). Trata-se de uma 

enfermidade incapacitante e irreversível, cuja etiopatogenia não 

é totalmente esclarecida, sendo caracterizada como um 

distúrbio progressivo em que ocorre a degeneração neuronal 

em diferentes níveis: bulbar, cervical, torácico e lombar 

(BELLOMO; CICHMINSKI, 2015; MATHIS et al., 2017).  

   No cenário europeu, a incidência anual estimada de ELA 

foi de 2,16 casos por 100.000 habitantes e, entre os países 

estudados, destaca-se a Irlanda, apresentando maior 

incidência, com 2,7 casos por 100.000 habitantes, enquanto 

Lancashire, no Reino Unido, demonstra a menor incidência, 

com 1,5 casos por 100.000 habitantes. Nos EUA, estima-se que 

20.000 a 30.000 americanos vivem com ELA, e cerca de 5.000 

novos casos são diagnosticados a cada ano (CHIÒ et al., 2013; 

BELLOMO; CICHMINSKI, 2015).      

 No Brasil, os dados epidemiológicos relacionados a essa 

patologia ainda são escassos, entretanto, a incidência 

considerada é de 1,5 casos/100.000 habitantes. Um estudo 

realizado em Porto Alegre, revelou a prevalência estimada de 5 

casos a cada 100.000 habitantes, sendo mais elevada no sexo 

masculino. Nesse mesmo estudo, a prevalência aumentou com 

a idade, atingindo um pico entre 70 e 79 anos em ambos os 

sexos (COLPAERT et al., 2017). 

O sexo mais acometido é o masculino, em uma 

proporção em torno de 1,5: 2:1 em relação ao sexo feminino, 

assim como os estudos também mostram que pessoas da raça 

branca também são mais acometidas. Estudos realizados no 

Brasil, mostram números próximos do resto do mundo, onde a 

ELA apresenta uma prevalência de 5 casos a cada 100.00 
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pessoas, também sendo mais comum entre os homens, e o 

auge da doença em relação a idade acontece entre os 70 a 79 

anos de idade (LINDEN JUNIOR et al., 2013). 

A ELA enquanto doença neurodegenerativa, que tem seu 

curso contínuo e fatal nos traz a reflexão do quanto é importante 

o correto e rápido diagnóstico. No entanto, este diagnóstico 

nem sempre é fácil de ser obtido frente aos vários sinais e 

sintomas que a doença apresenta e outras probabilidades 

diagnósticas (RESQUETI et al., 2011). 

A doença afeta as fibras ao longo do trato córtico-

espinhal, as quais transmitem os impulsos que controlam os 

movimentos voluntários, causando atrofia, fasciculação, 

fraqueza muscular progressiva e espasticidade (LINDEN 

JUNIOR et al., 2013). 

Outros sintomas relacionados ao comprometimento de 

músculos bulbares são a disartria e a disfagia, que por sua vez, 

ocasiona dificuldades durante a deglutição dos alimentos, 

favorecendo sucessivos episódios de engasgo. Além desses 

fatores, pode haver fraqueza dos músculos respiratórios, 

causando insuficiência respiratória, que tipicamente leva à 

morte do paciente (LUCHESI; SILVEIRA, 2018) 

     Com relação a sobrevida dos pacientes após o 

aparecimento dos sintomas é cerca de três a cinco anos, 

estima-se que cerca de 30% das pessoas sobrevivem por 5 

anos, de 10% a 20% por mais de 10 anos, e 5% até 20 anos. 

Um dos casos mais conhecidos de ELA é do físico Stephen 

Hawking que viveu por mais de 10 anos com a patologia 

(BELLOMO, CICHMINSKI; 2015). 

Em relação ao  tratamento da ELA, atualmente o Riluzol  

é utilizado uma medicação de escolha. Porém devido as 

diversas sintomatologias outras medicações também são 
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usadas na terapêutica, tais como os Anti-inflamatórios,  

Antiapoptóticos,    Antioxidantes, Anticitotóxicos, e os Inibidores  

da  enzima  superóxido  desmutase  zinco/cobre dependente 

(VIEIRA et al., 2015). 

O  tratamento  tem como objetivo controlar  dos principais  

sintomas, como insuficiência respiratória, sialorreia, efeitos  

bulbares sobre   a   labilidade   emocional, distúrbios do sono,  

espasticidade muscular, dor, fadiga, como também a  

constipação  crônica (ATATLAND  et  al., 2015). 

Porém mesmo diante do avanço das pesquisa 

neurobiológica, molecular e genética desde o início do século 

XXI, a ELA continua com a sua característica  devastadoras 

devido    à    ausência   de    estratégias    terapêuticas    eficazes.  

(BERTAZZI, 2017). 

Diante do exposto, a progressão da doença provoca à 

incapacidade motora do indivíduo, afetando diretamente a sua 

qualidade de vida, reduzindo sua participação social e, 

gradualmente, levando a perda da sua independência para 

realização das atividades de vida diária. Com a inexistência de 

cura, a tendência da ELA é progredir tornando-se uma doença 

com indicação para cuidados paliativos desde o início do 

diagnóstico (SALVIONI et al., 2014). 

Com o avanço da doença, diversos problemas 

demandam uma assistência multidisciplinar, pois além da 

terapia medicamentosa, o portador de ELA pode tornar-se 

dependente de sessões de fisioterapia respiratória e motora, 

apoio nutricional (preparo dos alimentos, alimentação entérica, 

gastrostomia), suporte ventilatório (ventilação não invasiva, 

ventilação invasiva, traqueostomia), apoio psicológico, dentre 

outros (OMENA et al., 2018). 
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Por conseguinte, observamos durante os estudos 

realizados sobre a temática da ELA, a identificação de alguns 

instrumentos com finalidades diversas, tais como: El Escorial 

(utilizado para definir diagnóstico clínico através de critérios pré-

estabelecidos), Escala Egela (Escala de gravidade na esclerose 

lateral amiotrófica, traduzida e validada da Amyotrophic lateral 

sclerosis severity scale – ALSSS).    

 Outras Escalas se referem a avaliação da deglutição, por 

exemplo: Eating Assessment Tool (EAT – 10, que se trata de 

uma ferramenta para avaliação alimentar), Northwestern 

Dysphagia Patient Check-Sheet (NDPCS - Folha de verificação 

do paciente de disfagia do Noroeste, que avalia a deglutição 

nas consistências sólida, pastosa e liquida) (OLIVEIRA et al., 

2017).         

 Entretanto, segundo os autores supracitados, a maioria 

destes instrumentos validados são para uso de outros 

profissionais da saúde, visto que os instrumentos estão 

relacionados com diagnóstico, avaliação de grau de intensidade 

da doença instalada e como está se dando a ingestão alimentar 

dos mesmos, não sendo nenhum dos instrumentos acima 

citados, capazes de realizar a avaliação integral do paciente. 

Sendo assim, visando contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida, atenuar os sintomas e prolongar a sobrevida 

dos indivíduos com ELA, é primordial que a abordagem 

terapêutica inclua uma assistência multidisciplinar: médico, 

enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, 

fonoaudiólogo, psicólogos (LUCHESI; SILVEIRA, 2018) 

Diante desse contexto, é de fundamental importância à 

existência de uma comunicação efetiva entre a equipe 

multidisciplinar, o paciente e sua família, fornecendo 

informações sobre a doença, sua evolução e tratamento, 
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orientações quantos aos principais cuidados, apoio social ao 

paciente e familiar, dentre outros (BITTENCOURT; 

CORDEIRO, 2015). 

Destinando-se a organizar e fundamentar o processo do 

cuidar, a Enfermagem ultrapassa as barreiras biológicas do ser 

humano, trazendo a compreensão dele também enquanto ser 

social integrante do processo saúde-doença. Nesse cenário, o 

enfermeiro, por meio da Lei nº 7498/86 (Lei do Exercício 

Profissional), assim como pelo Decreto nº 94406/87, fazem uso 

da consulta de enfermagem como ferramenta tecnológica para 

assim realizar as ações de prevenção, promoção, recuperação 

e reabilitação dos indivíduos (OMENA et al., 2018). 

A consulta de enfermagem tem como princípio o 

conhecimento das necessidades de saúde para a proposição 

da prescrição e implementação da assistência de enfermagem 

individualizada, garantindo aos pacientes portadores de ELA, 

que são o público alvo da pesquisa, um tratamento mais 

adequado as suas necessidades e promovendo desta forma 

uma melhor sobrevida (REPPOLD, GURGEL, HUTZ, 2014). 

Vale salientar, que o enfermeiro durante a consulta de 

enfermagem faz uso do método científico, sistematizando o 

processo para que desta forma ele possa identificar as 

necessidades do indivíduo. Durante a consulta, este 

profissional tem a oportunidade de investigar e identificar o perfil 

dos seus pacientes, fazer a análise das necessidades de 

acordo com sinais e sintomas existentes, estágio da doença, 

oportunizando como se dará a assistência ao paciente com ELA 

de acordo com as dificuldades já existentes (PIMENTEL, 2018). 

Assim, diante da relevância dessa abordagem 

importância da consulta de enfermagem para promoção da 

qualidade de vida dos pacientes com ELA e à escassez de 
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estudos em periódicos nacionais, o objetivo deste estudo é 

analisar a produção científica sobre a consulta de enfermagem 

como ferramenta para a promoção da saúde de pacientes com 

ELA. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratar-se de uma Revisão Integrativa da literatura, 

método que oferece, como resultado, a situação atual acerca 

do conhecimento sobre o tema investigado e a prática de 

intervenções efetivas na assistência à saúde realizada por 

profissionais de Enfermagem (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

A revisão integrativa da literatura propõe o 

estabelecimento de critérios bem definidos sobre a coleta de 

dados, análise e apresentação dos resultados, desde o início 

do estudo, a partir de um protocolo de pesquisa previamente 

elaborado e validado. Tal estudo, tem como objetivo contribuir 

para o aprofundamento do conhecimento relativo ao tema 

investigado  (SOARES et al., 2014).    

 Para tanto, foram adotadas as seis etapas indicadas para 

a constituição da revisão integrativa da literatura: 1) seleção da 

pergunta de pesquisa; 2) definição dos critérios de inclusão de 

estudos e seleção da amostra; 3) representação dos estudos 

selecionados em formato de tabelas, considerando todas as 

características em comum; 4) análise crítica dos achados, 

identificando diferenças e conflitos; 5) interpretação dos 

resultados e 6) reportar, de forma clara, a evidência encontrada 

(SOUSA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte 

questão: "O que tem sido produzido na literatura nacional sobre 
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a consulta de enfermagem na promoção á saúde do paciente 

portador de ELA? ”.       

 A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Índice Bibliográfico Espanhol de ciências 

da Saúde (IBECS) por meio do Portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Para melhor selecionar os arquivos, também será 

utilizado o banco de periódicos Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO).       

 A busca em diversas bases de dados teve como 

finalidade ampliar o número de publicações e minimizar vieses, 

sendo operacionalizada a partir da utilização de termos 

identificados no vocabulário na base dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings 

(MeSH). Assim, foram utilizados, os seguintes descritores para 

a seleção dos artigos:  “Esclerose Lateral” AND “Consulta de 

Enfermagem”, “Esclerose Lateral” AND “Processo de 

Enfermagem” e “Esclerose Lateral” AND “Promoção da Saúde”. 

 A coleta de dados ocorreu  no período de julho a 

dezembro de 2018. Cumpre assinalar que foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão: publicações na modalidade de 

artigo, texto completo, que abordassem como temática, 

publicados no período de 2009 a 2019, disponibilizados nos 

idiomas português, espanhol e inglês.    

 Foram excluídas publicações como: teses, dissertações, 

monografias, trabalhos de conclusão de curso, relatos de caso, 

relatos de experiência, manuais, resenhas, notas prévias, 

artigos que não contivessem resumos disponíveis, que não 

tratassem da temática.  
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Os critérios de exclusão foram: artigos que só 

apresentassem o resumo on line; que incluíssem na pesquisa 

outras doenças crônicas, além da ELA, artigos que não 

apresentavam relação com a temática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o cruzamento dos descritores foram identificados 

07 artigos com a aplicação dos filtros para o refinamento dos 

resultados das publicações.     

 Posteriormente, houve leitura dos títulos e resumo, 

sendo excluídos 03 artigos cuja temática não contemplava o 

assunto da pesquisa em tela, onde 02 artigos falavam sobre 

comercialização de células-tronco e 01 sobre a Teoria de Orem 

na prática. Sendo assim, foram selecionados 04 artigos 

conforme figura 1.  
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Figura 1 – Síntese do processo de seleção dos artigos para 

revisão integrativa da literatura. 

  Os trabalhos selecionados foram condensados e 

categorizados de acordo com os seguintes critérios: ano de 

publicação e base de dados. Segundo o ano de publicação, 

obtivemos a seguinte distribuição: 2009 (1), 2012 (2) e 2018 (1). 

Com relação a base de dados, todos os 04 artigos pertenciam 

a MEDLINE. 
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Posterior a definição dos artigos a serem incluídos, 

realizou-se a leitura na íntegra, para o devido aprofundamento 

a respeito da temática abordada, tendo sido elaborada a tabela 

1, onde destacamos os autores, ano de publicação e principais 

achados. 

Tabela 1 – Descrição dos autores, ano e principais achados dos 

artigos conforme cruzamento dos descritores “Esclerose 

Lateral” AND “Promoção da Saúde”. 

Autor/Ano Principais Achados 

TSOU et al, 2012 Destaque para estudo realizado 

em pacientes hospitalizados 

que foram submetidos a 

procedimentos emergenciais 

com diagnostico de Esclerose 

Lateral Amiotrófica, identificou-

se que os pacientes foram 

submetidos a 1748 

gastrostomias e 373 

traqueostomias, tendo sido 32% 

das gastrostomias e 67% das 

traqueostomias colocadas de 

forma emergente. 

WEN; WU, 2018 Ressaltam a eficácia da 

campanha midiática para 

mostrar ao mundo a importância 

da Esclerose Lateral 

Amiotrófica, indicando que o 

recurso utilitarista com a 
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condição de confronto 

desencadeou uma intenção 

comportamental 

significativamente maior do que 

aquela onde não a o confronto.  

BEDLACK; HARDIMAN, 

2009 

 

Mostra a relevância dos estudos 

realizados pelo Dr. Hickey, que 

acredita que a ELA e uma série 

de outras doenças, incluindo  a 

síndrome mielodisplásica, 

insuficiência renal, esclerose 

múltipla, doença de Parkinson e 

fibromialgia, são causadas por 

intoxicação por metais pesados, 

mesmo os pacientes 

apresentando condições 

variadas recebem tratamentos 

semelhantes em seu centro. 

HENSCHKE, 2012 

 

 

 

 

 

Destaca as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes 

com ELA e Distrofia Muscular de 

Duchene (DMD) com relação ao 

fornecimento e financiamento 

dos dispositivos de tecnologia 

assistivas (DATs) pertinentes 

aos seus tratamentos na 

Alemanha.  
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DISCUSSÃO 

 

Considerando a relevância da consulta de enfermagem, 

esta apresenta como princípio o conhecimento das 

necessidades de saúde para a proposição da prescrição e 

implementação da assistência de enfermagem individualizada, 

garantindo aos pacientes, um tratamento mais adequado as 

suas necessidades e promovendo desta forma uma vida com 

mais qualidade. No tocante aos pacientes com ELA, esse 

tratamento singular e bem adaptado as necessidades dos 

pacientes se reverte numa sobrevida com mais qualidade e 

dignidade (REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014). 

Desta forma, ao considerar a importância da consulta de 

enfermagem como instrumento capaz de reconhecer, não 

apenas as necessidades traduzidas nas demandas específicas, 

mas também como espaço para a percepção de demandas 

emergenciais assim como outras instâncias pertencentes ao dia 

a dia, é possível possibilitar uma assistência mais qualificada 

(BEDLACK; HARDIMAN, 2009). 

Torna-se essencial conhecer a Esclerose Lateral 

Amiotrófica enquanto doença neurodegenerativa que, mesmo 

não tendo cura, apresenta diferentes possibilidades de ações 

assistenciais a serem desenvolvidas para promover uma vida 

com qualidade. As ações realizadas na mídia mundial 

mostraram como a doença se desenvolve, fazendo o confronto 

com a realidade dos espectadores com o intuito de sensibilizá-

los e desta forma contribuir para que o tratamento seja realizado 

da forma mais adequada (REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014).

 Tendo em vista que a enfermidade apresenta diversas 
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particularidades quanto a forma de apresentação, evolução 

clínica, progressão e que, em muitos casos, há um diagnóstico 

tardio, é recomendado que os pacientes com ELA sejam 

acompanhados por equipe multidisciplinar. O diagnóstico 

precoce, com consequente envolvimento do paciente e família, 

associado a um plano terapêutico baseado nas necessidades 

do indivíduo são fatores essenciais para um melhor resultado 

clínico e terapêutico (TIIROLA et al., 2017).  

 Atualmente, o tratamento direcionado aos pacientes 

portadores de ELA tem se modificado, levando em 

consideração principalmente uma assistência prestada por uma 

equipe multidisciplinar, em virtude da complexidade da doença, 

tanto para os pacientes quanto para os profissionais da área da 

saúde, pois solicita que estes profissionais estejam capacitados 

para realizar o manejo dos diversos problemas de saúde 

resultantes da doença (HENSCHKE, 2012).   

 Apesar desta patologia ter como característica o fato de 

ser degenerativa e incurável, uma abordagem multidisciplinar 

especializada é considerada a maneira mais adequada para o 

tratamento para este paciente, diversos sintomas que 

aparecem durante o percurso da doença devem ser tratados e 

todo empenho deve ser colocado em prática para promover 

qualidade de vida e contribuir para a conservação da autonomia 

do paciente pelo maior tempo possível (LINDEN JUNIOR et al., 

2016). 

Sendo assim, é necessário que o paciente esteja sempre 

bem informado quanto as medidas que poderão ser adotadas 

para promover uma melhor qualidade de vida para ele, como 

um suporte nutricional e respiratório adequados, assim como 

cuidados avançados no fim da vida (ALMEIDA; FLACÃO; 

CARVALHO, 2017). 
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Contudo, evidencia-se que o atual cenário dos pacientes 

com ELA nem sempre é favorável, ao identificar muitos 

procedimentos considerados emergencias sendo realizados 

nesses pacientes durante hospitalização, entre eles: as 

gastrostomias e traqueostomias - 1748 e 373 realizadas 

respectivamente (BITTENCOURT; CORDEIRO, 2015).  

 A insuficiência respiratória é certamente a causa mais 

frequente dos óbitos destes pacientes, uma vez que a 

musculatura respiratória sofre grandes alterações ao longo ao 

processo degenerativo da doença, pois além da atrofia da 

musculatura esquelética, os pulmões ficam rígidos, 

ocasionando declínio da condição respiratória (BANDEIRA et 

al, 2010).    

Ante o exposto, o elevado número de procedimentos 

pode refletir a necessidade de atentar para o cuidado 

dispensado as necessidades desses pacientes, uma vez que, 

frequentemente apresentam alterações nutricionais, 

gastrointestinas e respiratórias (WEN; WU, 2018). 

 Sabe-se que a integralidade do cuidado de enfermagem 

aos pacientes com ELA diante do diagnóstico clínico, necessita 

ser pensado diante da redução da autonomia dos pacientes e 

precisa garantir o conforto e o bem- estar. O ideal é que esse 

cuidado seja realizado ao lado da família, onde encontra-se os 

vínculos sólidos familiares (SILVA, et al., 2015). 

Nos estágios avançados da doença o  cuidado paliativo 

torna-se uma opção, no entanto é necessário compreender 

desde as necessidades físicas até as psicológicas. Nesse 

sentido a enfermagem precisa aprofundar os conhecimentos 

teóricos para realizara o que a compete sobre os cuidados 

paliativos (SILVA, et al; 2015). 
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A atuação do enfermeiro se destaca na identificação 

prévia de possíveis complicações advindas da doença, nas 

ações de assistência que contribuem para a promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, 

família e comunidade (SILVA et al., 2018).   

 Nesse contexto, nas últimas décadas, a atuação de 

enfermagem perpassa por um caminho de transformações, em 

que a assistência é direcionada não apenas ao paciente, mas 

também à unidade familiar, desenvolvendo habilidades para a 

prática do cuidado abordando a família como uma unidade 

complexa. Sendo assim, é necessário a utilização de teorias e 

modelos de enfermagem para fundamentar a prática 

assistencial do enfermeiro direcionada para o paciente e família 

(REPPOLD; GURGEL; HUTZ, 2014).    

 Os profissionais de enfermagem desempenham ações 

diretas para a redução da possibilidade de incidentes que 

atingem o paciente, além de detectar o aparecimento de 

complicações precoces, realizando condutas necessárias para 

minimizar os danos. Sendo assim, é importante que o 

enfermeiro, ao buscar proporcionar uma assistência de 

qualidade, compreenda que o cuidado envolve não apenas o 

paciente, mas o contexto familiar em que se encontra (GOMES; 

FRACOLLI; MACHADO, 2015).    

 Outra dificuldade destacada foi à disponibilização e 

financiamento de dispositivos de tecnologias assistivas 

necessárias ao tratamento dos pacientes com ELA, pois a 

ausência de tais dispositivos prejudica o desenrolar da doença, 

que pode cursar de forma progressiva e rápida, sendo 

fundamental para que se possa garantir uma maior sobrevida 

com mais qualidade e autonomia de acordo com os limites de 

cada paciente (TSOU et al., 2012; WEN; WU, 2018). 
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Neste contexto, em que os avanços da ciência e 

tecnologia repercutem na forma de pensar na assistência em 

saúde e, por sua vez, na forma de promover uma saúde com 

mais qualidade, é necessário refletir sobre novas estratégias de 

divulgar a doença e as ações que devem ser desenvolvidas 

durante a consulta de enfermagem para que se alcance os 

objetivos do processo de enfermagem de forma individualizada. 

  

CONCLUSÃO  

 

 Considerando que o manejo direcionado aos pacientes 

portadores de ELA tem se modificado com o tempo, é 

importante ressaltar a importância de uma assistência 

multiprofissional junto ao paciente e familiar, em virtude da 

complexidade da doença. Além disso, verifica-se a necessidade 

de planejamento e implementação dos cuidados a esse 

paciente, com o objetivo e promover uma melhor qualidade de 

vida, favorecendo a análise da identificação das necessidades 

e desafios enfrentados por esse grupo de pacientes.   

 Percebe-se a predominância de estudos que abordam 

as questões técnicas da doença, com escassez para pesquisas 

que abordam as dimensões subjetivas do paciente e família. 

Além disso, observa-se a ausência de estudos que relacionam 

a consulta de enfermagem direcionada para o paciente com 

ELA.  

Foi considerado como limitação do estudo, a ausência de 

instrumentos voltados para esta prática, sendo a consulta de 

enfermagem é uma ferramenta fundamental para a organização 

do trabalho do enfermeiro e para o aumento da qualidade da 

assistência prestada, possibilitando que tal assistência seja 

planejada por meio de fundamentação científica.    
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 Espera-se que os conhecimentos advindos desse estudo 

possam contribuir para melhorar o atendimento às pessoas com 

ELA. Destaca-se ainda a importância do desenvolvimento de 

pesquisas com delineamentos para prática do enfermeiro na 

promoção da saúde, facilitando a organização e a qualidade da 

assistência prestada ao paciente com ELA. 
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RESUMO: Este artigo apresenta o relato de experiência de 
atividades diárias e práticas desenvolvidas por acadêmicos de 
Enfermagem de Universidade pública estadual referente ao 
estágio supervisionado da disciplina Processo de cuidar em 
saúde da mulher II, em setor de Planejamento Familiar de um 
hospital escola. A assistência ao Planejamento Familiar é 
oferecida, atualmente, no Brasil, pelas equipes da Estratégia 
Saúde da Família, mas tem sido direcionada à média 
complexidade quando se deseja adotar métodos com 
procedimentos invasivos, a saber o Dispositivo intrauterino, a 
Vasectomia e a Laqueadura tubária. Questiona-se que 
aspectos são exigidos à formação do estudante  de 
enfermagem nas aulas práticas em contexto de protagonismo  
da assistência à saúde? A vivência ocorreu no setor de 
Planejamento Familiar, onde foram desenvolvidas atividades, 
junto ao preceptor, para qualificar habilidades e correlacionar a 
teoria com a prática. Identifica-se que na atividade de estágio o 
protagonismo do aluno e as habilidades e competências 
exigidas para o trabalho da enfermagem ampliam os saberes 
estabelecidos nas aulas teóricas, fortalecendo  processo de 
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aprendizagem. Além disso, destaca-se a função de educador 
direcionada ao enfermeiro na execução da “palestra”, quando 
competências de enfermagem associadas a habilidades 
exigidas na atividade de educação em saúde são necessárias 
a uma prática que se distancie de uma metodologia tradicional 
e possa se aproximar de metodologias para a aprendizagem do 
outro com o outro. 
Palavras-chave: Planejamento familiar. Atenção primária à 
saúde. Educação em saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado é momento de impacto na 

construção do perfil profissional, pois trata-se da fase em que 

são colocados ao aluno os primeiros desafios, os conflitos, as 

dúvidas, os embates profissionais e interpessoais e uma 

realidade não apresentada nas literaturas (VIEIRA et al., 2016). 

Esses estágios supervisionados constituem um meio 

propício para a aprendizagem dos alunos de enfermagem, na 

área do planejamento familiar. Constituem  forma de promoção 

da saúde, não só a mulher, mas ao casal que procura este tipo 

de atendimento nas consultas de enfermagem (ROCHA, et al., 

2016). 

A construção de um perfil profissional é complexa e 

singular dada à inserção deste sujeito em formação em uma 

realidade que se caracteriza como instável, fluida e contraditória 

como defini-se o atual caráter ideológico de pós-modernidade 

(AITH et al., 2018).  

As etapas de Gerenciamento e Diretrizes da consulta de 

enfermagem em planejamento familiar, estabelecem um fluxo 

de colaboração na organização e desenvolvimento das 
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atividades que os discentes juntos a seus preceptores realizam 

(ROCHA, et al., 2016). 

Nessa perspectiva, espera-se um profissional que se 

permita sair de práticas associadas a uma racionalidade linear 

e seja empoderado a: saber fazer, saber ser e, a saber o saber, 

que seja qualificado para as habilidades e técnicas necessárias 

à prática de enfermagem, capaz de associar saberes de áreas 

distintas e de mobilizar conhecimentos e atitudes para o agir 

profissional (NEVES; TONINI, 2018; LEAL et al. 2018).  

A construção da autonomia esperada de um enfermeiro, 

vem sendo desenvolvida em conjunto com o amadurecimento 

em relação ao papel da enfermagem, fortalecendo esses 

discentes para estar diante de mudanças que ocorrem 

diariamente no campo de estágio e deixando-os mais seguros 

para quando forem profissionais formados (GARCIA, et al. 

2018). 

Subsidiando essa expectativa indicam-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para formação do enfermeiro que este 

deve ser competente e hábil na Atenção à saúde, na tomada de 

decisões, na comunicação, na liderança, na administração e no 

gerenciamento e na educação permanente (VIEIRA et al., 

2016). 

Nesse sentido, nada está pronto e acabado aos sujeitos. 

A formação é um processo dinâmico e é sempre relevante e 

pertinente à compreensão dessa construção, que a 

‘aprendizagem na ação’, mediada, permitirá que o sujeito aluno 

se torne autônomo no seu processo de trabalho, crítico na sua 

realidade sociopolítica e competente nas suas habilidades 

específicas (NUNES, 2015). 

Também se faz necessário a estimulação do 

desenvolvimento crítico dos discentes envolvidos, dividindo as 
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responsabilidades e reconhecendo esses sujeitos das ações 

educativas como atores deste processo indicativo, apesar do 

processo em formação ainda, da formação do enfermeiro 

enquanto educador dentro da educação em saúde (MEIRA; 

KURCGANT,  2016). 

A complexidade do estágio em formação também 

perpassa pela compreensão do hospital para além de um local 

que se destina apenas a assistência, da doença ou apenas para 

a formação, mas também como uma instituição inserida em um 

sistema de organização sociopolítica, com regras pré-

estabelecidas, ao qual o aluno em aprendizagem precisa se 

integrar e desenvolver as competências esperadas (FARIAS; 

ARAÚJO, 2017). 

Dessa reflexão inicial, na condição de estudantes de 

enfermagem, inseridos em um contexto social complexo, 

questiona-se que aspectos são exigidos à formação do 

estudante  de enfermagem nas aulas práticas em contexto de 

formação inicial em contexto de Planejamento Familiar? 

  De acordo com a Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996, 

o Planejamento Familiar (PL) é direito de todo cidadão, 

portanto, é dever do Estado garantir e promover condições e 

recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos, 

assegurando e conduzindo ações preventivas, além de garantir 

o acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas 

disponíveis para a regulação da fecundidade (BRASIL, 1996). 

Aos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

inerente a garantia a atenção integral à saúde em todos os seus 

ciclos vitais e no que se refere a saúde na perspectiva da família 

estão previstas: assistência à concepção e contracepção, o 

atendimento pré-natal, a assistência ao parto, ao puerpério e ao 

neonato, a redução da mortalidade materna, a prevenção de 
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gestações de alto risco, a  redução do número de abortos 

provocados, o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis e o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-

uterino, de mama de próstata e de pênis (BRASIL, 1996). 

Vinculados a esta gama de direcionamentos à saúde da 

família, vivenciou-se em um hospital escola, no setor de PL, a 

experiência de estágio na área da ginecologia com atividades 

de alunos de Enfermagem de Universidade Estadual pública, 

na disciplina Processo de cuidado em saúde da mulher II que 

se estabelece em uma nova proposta curricular de atenção 

integral à saúde. 

A carga horária dessa disciplina é de 90h nas quais se 

propõe, conforme o Projeto Político do Curso o ensino-

aprendizagem de: Processo de cuidar em enfermagem na 

prevenção, promoção e recuperação da saúde da mulher nas 

diferentes fases da vida e no contexto da violência. Consulta de 

enfermagem. Citologia oncótica. Pré-natal. Acompanhamento 

da evolução do trabalho de parto e parto. Parto Humanizado. 

Assistência de Enfermagem à puérpera. Climatério e 

menopausa. Cirúrgicas gineco-obstétricas. Ações de controle 

do câncer ginecológico e de mama. Infecções/doenças 

sexualmente transmissíveis (UEPB, 2016). 

Planejamento Familiar é o conjunto de ações que visa 

informar e orientar homens e mulheres que desejam construir 

uma família, ou desejam evitar uma gravidez, seja ela de forma 

permanente ou por um breve espaço de tempo.  

Em 2007, foi criada a Política Nacional de Planejamento 

Familiar, idealizada com o intuito de expandir as ações 

educativas e informativas sobre a saúde sexual e reprodutiva, 

além de disponibilizar alguns métodos contraceptivos através 

das Unidades Básicas. 
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É primordial  que a formação profissional proporcione o 

desenvolvimento de habilidades para a oferta de informação 

adequada em PL, de modo a atender as demandas dos 

clientes, entendendo que é possível tratar: numa macro 

perspectiva do planejamento populacional e perpassar pelo 

planejamento do casamento, planejamento da gravidez, 

planejamento da família, planejar ter filhos, planejar ser pai e 

mãe e até pensar a sexualidade (SANCHES; SIMÃO-SILVA, 

2016). 

No estágio, as demandas recebidas se integram a 

perspectiva do PL para planejar ter filhos, planejar ser pai e mãe 

e ponderar a sexualidade. A manutenção do corpo saudável e 

de práticas de prevenção à saúde concretiza-se neste serviço 

do hospital escola, entre as  muitas práticas realizadas. Nestas, 

destacam-se o aconselhamento familiar, a consulta 

multiprofissional e pela coleta do citopatológico para prevenção 

ao câncer do colo do útero realizada pela enfermagem. 

Sobre este procedimento, se faz necessário uma boa 

instrução do profissional que faz a coleta do exame citológico. 

Seu resultado é medido em laboratório por avaliação de células 

coletadas, o que é de suma relevância o empreendimento da 

técnica correta de coleta. Além disso, é de baixo custo e útil 

para a triagem de mulheres para o possível diagnóstico de 

neoplasias ginecológicas no SUS, trazendo menos custo ao 

governo (UGHINI; CALIL, 2016). 

Por meio do citopatológico, se tem resultados específicos 

para o rastreio de lesões provenientes do câncer de colo 

uterino, sendo a qualificação do profissional que coleta de 

grande relevância, pois possibilita amostras de qualidade, 

trazendo maior segurança para a mulher e confiabilidade nos 

resultados (JAKOBCZYNSKI, 2018). 
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Sobre o aconselhamento familiar não devem as ações do 

planejamento serem entendidas como um controle de 

natalidade. O que se pretende não é privar o direito a 

parentalidade, mas fornecer condições dignas e consensuais 

de concepção, minimizando situações de vulnerabilidade e 

desqualificação da assistência (KORNIJEZUK, 2015). 

O Planejamento do casamento e da família, atualmente, 

não correlacionam o ato de casar ao ato de ter filhos. Nessa 

perspectiva, o Planejamento Familiar é fundamental para 

auxiliar à compreensão e aceitação dos novos padrões 

familiares e a minimização dos efeitos socioculturais perante 

novos arranjos familiares (SANCHES; SIMÃO-SILVA, 2016). 

A indagação inicial abre uma gama de vieses analíticos 

para compreensão do estágio supervisionado. Entretanto, nos 

interessa o direcionamento que sinaliza a singularidade do local 

onde se realizou o estágio. 

 Essa preocupação reflete diretamente no 

desenvolvimento das atividades do período diante dos 

contextos e enfrentamentos que são situados e marcados por 

subjetividades (em outro serviço de saúde, seria outro cenário, 

outras pessoas, outros problemas, outras experiências). 

Diante do exposto objetiva-se relatar vivência de estágio 

supervisionado em Planejamento Familiar discorrendo sobre 

sua organização e prática e a relevância destas ações para a 

formação do profissional de enfermagem. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Configura-se um texto descritivo na categoria relato de 

experiência sobre vivência de estágio supervisionado em 

espaço de aprendizagem vinculado ao PL. 
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A participação nesse estágio configura metodologia 

etnográfica, na qual o sujeito pesquisador imerge no campo de 

pesquisa, observa, questiona, participa.  

O hospital escola onde foram desenvolvidas as ações 

que serão relatadas pertence a rede municipal de saúde, no 

setor do PL, o qual acolhe turmas e preceptores de distintas 

instituições do município, constituindo a função de hospital 

escola. 

O PL no âmbito nacional é pautado pela Lei nº 9.263/96, 

que trata sobre “o conjunto de ações de regulação da 

fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 

casal”. 

O hospital escola onde se realizou o estágio tem um 

setor reservado para o PL que assiste ao município sede e 

demais municípios pactuados através do sistema de marcação 

denominado SISREG. O serviço conta com uma equipe 

multiprofissional: enfermeira, técnica de enfermagem, 

psicóloga, assistente social e médicos. 

O serviço oferece os seguintes procedimentos: inserção 

do Dispositivo IntraUterino de cobre, ligadura tubária e 

vasectomia com objetivo de respectivamente, espaçar as 

gestações e encerrar a prole.  

Foram vivenciadas situações de consultas, atividade 

educativa e procedimentos direcionados à homens e mulheres 

com direcionamento teórico-metodológico pela preceptora para 

qualificar esse momento de ensino-aprendizagem realizado no 

segundo semestre de 2019, pela manhã, no horário de 7h às 

11h com a equipe multidisciplinar do Planejamento Familiar em 

hospital escola. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Planejamento Familiar no Brasil é regido por lei há 

mais de 20 anos, mas ainda tem procurado se estabelecer nos 

serviços de saúde na perspectiva de efetivar a gravidez 

indesejável, o contágio de infecções sexuais e estabelecer uma 

vida sexual ativa (SANTOS, 2017; SILVA; NUNES, 2017). 

Este serviço no hospital escola em que se desenvolveu 

a experiência tem passado por reorganização para atender 

fidedignamente as prerrogativas da lei nº 9.263/1996 e também 

com a regionalização dos serviços direciona alguns às equipes 

de saúde da família a responsabilidade pela orientação para 

uso de métodos de barreira, métodos hormonais, e Dispositivo 

Intrauterino e assume os métodos que exigem procedimentos 

invasivos (Dispositivo Intrauterino, Laqueadura tubária e 

Vasectomia). 

A regionalização dos serviços de saúde direcionaram 

para as Unidades Básicas de Saúde sobre o Planejamento 

Familiar, a entrega de preservativos e anticoncepcionais orais. 

Mas a vivência tem demonstrado que há um grande desafio 

para efetivar um plano familiar ou a idealização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

de quando se deseja engravidar (ou não), subestimando a 

relevância e a importância do Planejamento Familiar (BONUTTI 

et al. 2018; BRITO, 2018). 

O serviço que se propôs ofertar campo de estágio é 

caracterizado pelo processo de trabalho que direciona o usuário 

para um fluxo específico de assistência no setor, no qual há 

direcionamento para: Acolhimento e cadastro no serviço, 

consultas multidisciplinares, atividades de educação e finaliza 

com a realização do procedimento. 
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Descreve-se, a seguir, as atividades realizadas no 

serviço. No primeiro dia, foi apresentado o ambiente e fluxo do 

serviço do planejamento familiar, o qual é composto por 

recepção, sala para consulta com psicóloga, sala de exame 

citológico, sala para consulta com enfermeira e sala para 

educação em saúde também utilizada para consulta com a 

assistente social. Dessa forma, conta com uma equipe 

multiprofissional de enfermeira, técnica de enfermagem, 

psicóloga, assistente social e médico.  

Nesse contato inicial um aspecto muito importante era 

identificar qual o conhecimento que as estagiárias tinham sobre 

o conteúdo. Para isso, foi discutido o embasamento legal dos 

procedimentos de laqueadura e vasectomia, a lei do PL e 

identificado os documentos usados no setor, especialmente as 

fichas de atendimento, prontuário, cartões de registros de 

consultas ao longo do processo. A enfermeira nos recebeu no 

serviço, compartilhando em um diálogo inicial, o processo de 

trabalho e as mudanças pelas quais passava o setor. 

No segundo dia, para que haja propriedade das ações 

empreendidas no serviço de planejamento familiar, quando 

discutiu-se a Lei nº 9.263/96, que trata sobre “o conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais 

de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal” enfatizando-se a relevância dos critérios: 

ter dois filhos ou ter mais de 25 anos de idade (BRASIL, 1996). 

Essa ênfase dada na redação da lei recai pelo 

(des)entendimento de que estes dois critérios não são 

excludentes entre si e que em períodos anteriores, quando 

pouco se falava sobre essa legislação, muitas mulheres 

relatavam que não procuravam o serviço antes porque era 

preciso ter dois filhos “E” mais de 25 anos. 



ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AS COMPETÊNCIAS DE ENFERMAGEM: DA 

ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA FORMAÇÃO INICIAL 

45 
 

O estágio curricular em saúde da mulher, da Instituição 

de ensino na qual esse estágio vincula-se, é organizado para 

que seja realizada prática segunda, terça e quarta em um 

serviço (hospital escola) e na quinta em outro serviço (unidade 

básica de saúde), de modo que o primeiro é média 

complexidade e o segundo na atenção primária. Empoderadas 

dos processos de trabalho e das práticas realizadas foi dada 

continuidade da realização autônoma das atividades. 

Após a familiarização com o ambiente de estágio e com 

a equipe, bem como orientada a consulta de enfermagem no PL 

do hospital escola, nos dias seguintes realizou-se os 

atendimentos de enfermagem, usando sempre como base a 

ficha de consulta instituída no serviço.  

A consulta de enfermagem apoiava-se na anamnese 

baseada no modelo de entrevista compreensiva, que é aquela 

na qual o profissional de enfermagem não apenas coleta dados, 

mas procura compreender a história do paciente e seus 

familiares. Dessa forma após a conclusão da anamnese havia 

mais aproximação com o cliente.  

Verificava-se que quando os usuários passavam pela 

consulta e era questionado quais os métodos que eram 

conhecidos, as respostas dadas eram muito restritas a 

camisinha masculina e anticoncepcionais orais/injetáveis. Esse 

momento da consulta constituiu para as alunas uma avaliação 

diagnóstica para a atividade educativa a ser empreendida 

desvelando as singularidades do público que seria abordado. 

Essa aproximação era imprescindível, visto que o processo é 

copioso e esse contato cliente-profissional evita a sonegação 

de informações, o que é indispensável tanto para o conforto do 

cliente, quanto para o desfecho exitoso do processo. 
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Acompanhou-se a realização de um exame de 

colpocitologia oncótica realizado pela preceptora objetivando 

através da observação inicial uma maior apropriação da técnica 

requerida no procedimento. Inicialmente realizada a consulta e 

registrada na ficha clínica, cada cliente entrou na sala do exame 

acompanhada da preceptora e de uma aluna, uma vez que 

taldistribuição amenizou situações de constrangimento da 

cliente.  

Além disso, nesse mesmo dia, uma cliente referiu 

incômodo no canal vaginal e alegou ser o fio do DIU, o qual 

havia sido inserido há 7 dias. A partir dessa queixa a mulher 

também foi direcionada à sala de exame citológico para que 

apenas com a técnica para coleta de material citopatológico 

visualizasse-se o colo do útero e identificar o provável 

deslocamento do objeto (ou não). 

A apropriação do saber nesse momento é muito 

relevante para que na consulta sejam feitos esclarecimentos 

sobre o posicionamento do dispositivo e sobre a avaliação 

clínica no ato da coleta. Um outro momento em que essa 

apropriação é relevante é na consulta de enfermagem, ambos 

momentos exigindo a apropriação do saber fazer para saber ser 

o profissional de enfermagem pelas mulheres que são 

assistidas no serviço. (NEVES; TONINI, 2018; LEAL et al. 

2018).  

Ughini e Calil (2016) afirmam que a a necessidade de 

orientação e treinamento dos profissionais que realizam este 

procedimento de coleta de citopatológico para diagnóstico 

precoce que verificamos permitir já no ato da coleta a 

identificação pela observação e avaliação adequados para 

encaminhamentos. 



ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AS COMPETÊNCIAS DE ENFERMAGEM: DA 

ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA FORMAÇÃO INICIAL 

47 
 

No hospital escola, ao término das consultas com os 

profissionais, todo cliente é direcionado a uma palestra, esta é 

parte indispensável do planejamento familiar, pois é o momento 

no qual cada um expõe suas dúvidas e recebe informações 

acerca do procedimento ao qual vai se submeter. As palestras 

acontecem quinzenalmente com grupos distintos de homens e 

mulheres. O grupo de estágio foi convidado para ministrar uma 

palestra para um grupo de  mulheres. 

Para tanto foi confeccionado um álbum seriado, a fim de 

tornar o processo mais didático, o material foi dividido em 10 

páginas contendo os métodos contraceptivos divididos nas 

seguintes categorias: Métodos naturais, Métodos de barreira, 

Métodos hormonais, e os Métodos definitivos. 

Nos Métodos naturais considerou-se observação do 

aspecto do muco, coito interrompido, temperatura corporal e o 

método de Ogino-Knaus; nos métodos de barreira o diafragma, 

espermicida e preservativos femininos e masculinos; Nos 

métodos hormonais as pílulas, minipílula, injetável, anel vaginal, 

adesivo cutâneo, implante intradérmico e contraceptivo de 

emergência; nos método mecânico DIU de cobre e mirena e os 

métodos definitivos Laqueadura e Vasectomia, conforme 

visualiza-se nas figuras, a seguir. 
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Figura 1 – Álbum seriado – instrumento de educação em saúde. 

 
Fonte: Relatório de estágio supervisionado. 2019. 

 

O uso do álbum seriado como instrumento educativo 

contribui para apresentação e melhor compreensão do 

conteúdo apresentado, pois podem dispor de imagens criativas, 

coloridas, ilustrativas e mais próximas da realidade.  

Para a atividade educativa o álbum foi produzido pelas 

alunas participantes do estágio com orientação da enfermeira e 

preceptora do setor, sendo utilizado em momentos de consulta 

para esclarecimentos e em outras rodas de conversa sendo um 

instrumento necessário ao trabalho da enfermagem e da equipe 

multidisciplinar. 
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Figura 2 – Álbum seriado – instrumento de educação em saúde. 

 
Fonte: Relatório de estágio supervisionado. 2019. 

 

Figura 3 – Álbum seriado – instrumento de educação em saúde. 

 
Fonte: Relatório de estágio supervisionado. 2019. 
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Figura 4 – Álbum seriado – instrumento de educação em saúde. 

 
Fonte: Relatório de estágio supervisionado. 2019. 

 

Figura 5 – Álbum seriado – instrumento de educação em saúde. 

 
Fonte: Relatório de estágio supervisionado. 2019. 
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Figura 6 – Álbum seriado – instrumento de educação em saúde. 

 
Fonte: Relatório de estágio supervisionado. 2019. 

 

Para iniciar a atividade foi proposta uma dinâmica de 

acolhimento para que as mulheres se sentissem menos 

envergonhadas e assim houvesse uma melhor interação, a 

dinâmica consistia em um quebra cabeças com diferentes 

peças que podiam encaixar ou não, com o objetivo de elucidar 

que nenhum método contraceptivo é universal e que toda 

mulher pode achar o seu ainda que demore.  

Bezerra et al. (2018) em experiência de estágio 

supervisionado, realizaram peça de teatro e quiz para dinamizar 

a comunicação com as mulheres do PL. Para nós a dinâmica 

era representada por um quebra-cabeças que metaforizava a 

singularidade de cada mulher, diante dos mesmos métodos, 

partindo da premissa de que: “o método que deu certo comigo, 

pode não servir para você”. 
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Assim como estes autores partiram da premissa da 

educação popular em saúde como elemento centralizador da 

realização da atividade, na experiência aqui descrita de estágio 

também identifica-se a criação de vínculo comunicativo quando 

se permitiu as mulheres a expressão e interação entre si, 

quando relataram suas vivências, proximidades e 

distanciamentos com os diversos métodos que já haviam 

utilizado. 

Iniciou-se a palestra com a dinâmica e todas as mulheres 

foram bem participativas. Em seguida, o grupo deu seguimento 

a palestra com a utilização do álbum seriado para a 

apresentação dos métodos de forma detalhada citando e 

definindo cada um dos anteriormente citados.  

A cada método apresentado as mulheres relatam suas 

experiências ou situações incomuns que conheciam, como 

também questionavam, expondo suas dúvidas, que por vezes 

é a dúvida da vizinha, da amiga, da filha trazendo para o espaço 

de educação a construção de subjetividades e a troca de 

experiências. 

O momento foi de grande valia através dele o grupo pode 

reforçar o conhecimento acerca dos métodos contraceptivos, 

além de técnicas para comunicação com os clientes o que é 

indispensável na prática da enfermagem. As alunas estagiárias 

puderam vivenciar um momento de protagonismo do saber o 

saber para saber ser enfermeiro. (NEVES; TONINI, 2018; LEAL 

et al. 2018).  

Para concluir esse momento da “palestra do 

planejamento familiar” realizamos um grupo de perguntas 

colocadas em envelopes, conforme visualizado na figura 6, nas 

quais uma mulher é convidada a selecionar uma pergunta e 
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tentar respondê-la com ajuda das demais, atividade síntese das 

principais informação apresentadas na atividade. 

De modo geral houve grande participação das clientes, 

muitas evidenciaram desconhecer vários dos métodos 

apresentados bem como sua forma de uso ou inserção, elas 

expuseram suas dúvidas através de diversas perguntas e o 

grupo juntamente a preceptora conseguiu sanar. 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que o estágio supervisionado desenvolvido 

em um hospital escola, foi de extrema importância, pois 

permite-se associar a teoria à prática, e desenvolver a 

habilidade de educador enquanto estudante da graduação de 

enfermagem, transmitindo o conhecimento de forma 

bidirecional e não apenas expositiva.   

Objetivando desenvolver nos indivíduos o senso de 

responsabilidade pela própria saúde e pela saúde de sua 

comunidade, a educação em saúde vem construindo uma 

aprendizagem, de forma que o indivíduo exponha sua 

vulnerabilidade no assunto, e dessa forma, os profissionais que 

prestam aquela educação, possam por meio de ações, intervir 

e reduzir o risco e prossiga com mudanças positivas.  

Nessa perspectiva, pode-se prestar uma assistência de 

qualidade para que, homens, mulheres, ou até mesmo casais, 

tirassem suas dúvidas relacionadas aos métodos 

anticonceptivos, expondo de forma clara e sucinta a diferença 

e importância dos métodos definitivos e invasivos, os não 

definitivos e não invasivos e o não definitivo, porém, invasivo. 

Outrossim, as competências necessárias ao trabalho do 

enfermeiro foram trabalhadas e permitiram a compreensão de 
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que não é possível apenas agir na assistência e cuidados, mas 

também é necessário a gerência diante dos múltiplos 

profissionais que atuam em conjunto nos serviços de saúde. 

Habilidades foram exercitadas e verifica-se que estão 

relacionadas a comunicação interativa, ao trabalho em equipe, 

a ter empatia colocando-se no lugar do outro para compreender 

seus anseios e a liderança para organização das ações e 

serviços.  

Cabe ao enfermeiro gerir os serviços, consoante as 

legislações profissionais que lhe são inerentes, bem como as 

competências na prática de ensino, para que este não seja 

apenas uma transmissão de informações sem sentido e sem 

efeito e que possam de fato transformar os conceitos trazidos 

pelos clientes que buscam o serviço do Planejamento Familiar. 
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RESUMO: A sepse é uma doença grave desencadeada por 
uma resposta inflamatória sistêmica para combater uma 
infecção generaliza causada por bactérias, fungos, vírus e 
protozoários. É uma das maiores causas de mortalidade de 
pacientes internados na unidade de terapia intensiva e umas 
das prioridades de saúde mundial, segundo a Organização 
Mundial de Saúde. Podem ser classificação de acordo a 
gravidade clínica como sepse, sepse grave e choque séptico. O 
presente artigo tem como objetivo analisar os fatores 
associados a mortalidade por sepse em pacientes internados 
na unidade de terapia intensiva. Dessa forma, foi realizado um 
estudo de revisão literária qualitativa com base nos compilados 
da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, Scientific Electronic Library Online e Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online publicados entre os anos 
de 2014 a 2019. Foram analisados 10 artigos sobre a temática 
apresentada que demostraram um alto número de casos de 
morte por sepse na UTI associados a idade, tempo de 
internação, doença crônica, gênero, procedimento invasivos, 
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resistência de micro-organismos, uso de desordenado de 
antibióticos, comorbidades, infecções hospitalares e 
comunitárias. Além disso, a pouca   importância no diagnóstico 
e no tratamento ajuda no desenvolvimento de episódios de 
óbitos na unidade de terapia intensiva causado pela sepse. 
Palavras-chave: Sepse. UTI. Mortalidade.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento acelerado da urbanização é responsável 

pela mudança social, econômica, cultural e política do país. O 

aumento da população, a tecnologia e a transformação espacial 

fazem com que os agentes etiológicos de doenças infeciosas e 

parasitárias circulem com facilidade entre continentes, países, 

estados e municípios. Dessa forma, as condições de moradias, 

as bactérias resistentes, a assistência hospitalar, a imunização, 

a faixa etária e o perfil social são condições preocupantes de 

disseminação de enfermidades. Devido a isso, os investimentos 

na saúde pública para conter e tratar essas patologias são 

assegurados na implantação de unidades de terapias intensivas 

(UTIs) nos hospitais (VIEIRA, et al., 2018). 

Segundo Vieira et al. (2018), um estudo canadense 

mostrou que aproximadamente 0,5% da população adulta será 

internada em UTIs, apresentando maior incidência em idosos 

de baixa renda. Além disso, o percentual de óbitos 

internacionalmente varia entre 5,4% e 33%. Em relação ao 

Brasil esse parâmetro é ultrapassado. Estima-se um aumento 

da mortalidade entre 36,9% e 50, 75%. 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma estrutura 

hospitalar de alta complexidade que abrange maiores cuidados 

a pacientes críticos com chance de sobrevida comandado por 

uma equipe especializada multiprofissional e equipamentos 
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específicos. Por ser um setor de tratamento de pacientes em 

estado grave o risco de infecção e a evolução para óbito se 

torna maior, principalmente em idosos (VIEIRA et al., 2018). As 

maiores causas de infecções hospitalares adquiridas na UTI 

são através de procedimentos invasivos, como cateter venoso 

central, sonda vesical de demora, ventilação mecânica, 

resistência de micro-organismos devido a ingestão inadequado 

de antibióticos e internação prolongada (BARROS; MAIA; 

MONTEIRO, 2016). 

De acordo com Vieira et al. (2018) em um estudo 

retrospectivo, analítico e transversal foram analisados 137 

pacientes onde 31 (24,48%) foram a óbito. Os maiores casos 

são do sexo feminino (51,6%). Sendo a média de idade dos 

pacientes que faleceram de 60 anos. Em relação ao tempo de 

internamento, a porcentagem de óbitos chegou 83,9% quando 

por um período maior de 48 horas e 16,1% quando menor do 

que 48 horas. 

A sepse é classificada como um conjunto de 

manifestações clínicas graves desencadeadas por um 

processo inflamatório sistêmico (SIRS) em decorrência de uma 

infecção generalizada. De acordo com a gravidade da evolução, 

a sepse pode desenvolver para a sepse grave, sendo essa 

associada a disfunção de órgãos ou choque séptico relacionada 

a hipotensão arterial grave. Os agentes etiológicos causadores 

da sepse são as bactérias, vírus, fungos e protozoários, dos 

quais os vírus é o principal responsável por essa infecção 

(VIEIRA et al., 2018).  

Além disso, as comorbidade médicas e as doenças 

crônicas, como hipertensão arterial, imunossupressão, 

tabagismo, etilismo, diabetes mellitus, doença coronariana, 

insuficiência cardíaca, obesidade mórbida e acidente vascular 
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cerebral prévio, correspondem um importante fator de risco 

para óbito em pacientes com sepse (BARROS; MAIA; 

MONTEIRO, 2016).  

O meio utilizado para detectar a sepse em paciente 

internado são os escores q SOFA, SOFA, APACHE II e SIRS. 

O score q SOFA (quick SOFA) avalia pacientes com sepse que 

tem alto risco de morte fora da unidade de terapia intensiva. 

Utilizam-se três critérios para essa avaliação: Pressão arterial 

baixa (> 110 mmHg), frequência respiratória alta (> 22 mrpm) 

ou nível de consciência (escala de coma de Glasgow < 15) 

(THIENGO et al., 2015). A pontuação varia de 0 a 3 pontos. A 

presença de 2 ou mais pontos está associada ao maior risco de 

morte e o prolongamento do tempo de internação. Já o escore 

SOFA, requer vários testes laboratoriais (plaquetas, creatina, 

bilirrubinas, PaO2), sendo importante destacar que a pontuação 

oscila de 0 a 4. A contagem maior que 4 pontos, está associada 

a disfunção orgânica. Ademais, a escala apache II é calculada 

após as 24 de internação hospitalar através de 12 variáveis 

fisiológicas e laboratoriais (VIEIRA et al., 2018). 

Diante do contexto apresentado, o presente estudo se 

propõe a responder a seguinte questão: Quais fatores estão 

associados ao aumento da mortalidade por sepse em pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva? 

Justifica-se a realização da presente pesquisa por ser um 

assunto de extremo interesse para a saúde pública, devido ao 

alto índice de casos e impactos na condição clínica do paciente. 

Salienta-se, ainda, a importância de orientar os profissionais da 

saúde, educadores, familiares e sociedade sobre as 

consequências da sepse na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

que podem gerar prejuízos, a curto e longo prazo, relacionados 

aos fatores de risco de infecção de patógenos. 
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Diante disso, o objetivo do trabalho é identificar os 

fatores associados a mortalidade por sepse em pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 

realizada na em outubro de 2019. Em relação aos critérios de 

inclusão foram selecionados artigos com acesso aberto, nos 

idiomas português e inglês, publicados dentro no escopo 

temporal dos últimos 5 anos (2014-2019). Foram excluídos do 

estudo artigos que fugiam da questão norteadora do tema da 

pesquisa e aqueles que estavam duplicados nas bases de 

dados.  

Para a elaboração da questão norteadora da pesquisa 

utilizou-se o método P-C-C (População, Conceito e Contexto), 

onde a População foram os pacientes com sepse; Conceito: 

fatores associados ao aumento da mortalidade e Contexto: 

Unidade de Terapia Intensiva. Desse modo, obteve-se a 

seguinte questão de pesquisa: “Quais fatores estão associados 

ao aumento da mortalidade por sepse em pacientes internados 

na Unidade de Terapia Intensiva?” 

Realizou-se a pesquisa em 3 bases de dados, sendo 

elas: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library (SCIELO) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). Os cruzamentos utilizados foram: Sepse; Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) e Mortalidade de acordo com os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject 

Headings (MeSH), os cruzamentos aplicados foram: Sepsis; 

Intensive Care Units (UCI) e Mortality, utilizando o conector 
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booleano AND. Na LILACS, os descritores utilizados foram: 

Sepse (sepsis), Unidade de Terapia Intensiva (Intensive Care 

Units), Mortalidade (Mortality), associados ao booleano AND. 

Na base de dados SCIELO, os descritores utilizados foram: 

Sepse (sepsis), Unidade de Terapia Intensiva (Intensive Care 

Units), Mortalidade (Mortality), interligados pelo booleano AND. 

Já na base de dados MEDLINE os descritores utilizados foram: 

Sepse (sepsis), Unidade de Terapia Intensiva (Intensive Care 

Units), Mortalidade (Mortality). Depois de aplicado os 

cruzamentos, realizou-se a leitura na íntegra de todos os títulos 

e resumos dos artigos encontrados na íntegra.  

Ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão restaram 

11 artigos coerentes ao objetivo proposto, sendo SCIELO (4), 

LILACS (2) e MEDLINE (4). Os artigos utilizados tiveram seus 

resumos lidos, catalogados em quadro e organizados por 

ordem de publicação, para posterior análise detalhada do 

conteúdo, de modo que colaborassem com o propósito do 

estudo. 

Foram encontrados 1673 estudos por meio dos 

cruzamentos executados pelos descritores. Logo após o 

processo de escolha já mencionado, 10 artigos foram 

submetidos para o desenvolvimento da revisão, de acordo com 

a Figura 1.  
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Figura 1. Fluxograma da seleção de. Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Dados da Pesquisa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Com base na análise dos artigos selecionados para 

compor a amostra, construiu-se o quadro 1 para sintetizar as 

informações coletadas.  

   BASES DE DADOS 

   SciELO (n=9) MEDLINE (n= 1625)   LILACS (n= 39) 

Artigos mantidos para análise do título 

e resumo (n= 19) 

Artigos mantidos para análise do 

texto na íntegra (n=17) 

Artigos mantidos para revisão 

(n=10) 
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Quadro 1. Descrição dos artigos analisados e suas categorias. 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

Ano         

Autor 

     Objetivo       Resultados  

  

201

4 

Hentges 

et al. 

Estabelecer a 

influência da sepse 

tardia no 

neurodesenvolviment

o de prematuros de 

muito baixo peso 

(MBP) recém-

nascidos (RNs) de 

acordo com o agente 

etiológico. 

Um total de 411 

prematuros de 

muito baixo peso 

eram elegíveis, 

com idade 

gestacional = 29 

± 2,2 semanas e 

peso de 

nascimento = 

1.041 ± 281 g. 

Sepse tardia 

ocorreu em 94 

casos (22,8%). 

 

201

5 

Thiengo 

et al. 

Determinar se a 

disfunção cardíaca e a 

estimativa do valor da 

troponina I são 

capazes de prever a 

ocorrência de lesão 

renal aguda ou diálise 

Os pacientes 

tinham em média 

75,3 ± 17,3 anos 

e 55% eram do 

sexo masculino. 

O escore de 

gravidade 
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em pacientes com 

sepse. 

APACHE II 

médio de 

internação na 

UTI foi de 16 (9,7-

24,2) e taxa de 

mortalidade em 

30 dias foi de 

45%. 

 

201

6 

Barros; 

Maia; 

Monteiro 

Este trabalho avaliou 

o agravamento e a 

mortalidade de 

pacientes com sepse 

em UTI, relacionando 

aos fatores de risco, 

diferentes etiologias e 

terapêuticas. 

Dos 212 

pacientes 

internados em 

UTI, 181 

apresentaram 

sepse, cuja 

mortalidade por 

sepse na UTI foi 

de 63%. Além 

disso, os fatores 

de risco como 

idade, tempo de 

internação, 

comorbidades e 

procedimentos 
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são associados 

ao agravamento 

da sepse 

procedimentos 

invasivos. 

201

6 

 Carta et 

al. 

Avaliar os níveis de 

interleucina-6 (IL-6) 

no início da evolução 

da disfunção de 

órgãos associados à 

sepse e sua relação 

com a necessidade de 

terapias de suporte 

mais avançadas. 

 

A necessidade 

de norepinefrina 

foi 

significativament

e maior no grupo 

com IL-6 alta 

(100%) do que no 

grupo com IL-6 

baixa (62,5%) (p 

= 0,009). A TRS 

(Terapia renal 

substitutiva) 

também foi mais 

frequente em 

pacientes com IL-

6 alta do que 

naqueles com 

baixa IL-6 alta 
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(87,5% vs. 

55,5%, 

respectivamente, 

p = 0,056). 

 

201

8 

Da Costa Avaliar a mortalidade 

geral e os fatores 

associados à maior 

mortalidade dentre os 

pacientes admitidos 

por Sepse na UTI 

geral do Hospital 

Santo Antônio, em 

Blumenau-SC. 

Dos 117 

pacientes 

incluídos no 

estudo, 58 

(49,57%) 

pacientes 

evoluíram à óbito 

ao final de 90 

dias. Houve 

aumento da 

mortalidade em 

faixas etárias 

mais elevadas e 

em pacientes 

com escore 

SOFA mais 

elevado no 
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momento da 

admissão. 

201

8 

Vieira et. 

al 

Traçar uma relação 

entre mortalidade 

prevista e 

características dos 

pacientes internados 

na UTI de hospital 

terciário de grande 

porte do município de 

Fortaleza, Ceará. 

Foram estudados 

137 pacientes; 

desse total 

vieram a óbito 31 

pacientes 

(24,48%). 

Constatou-se 

neste trabalho 

que 80,6% dos 

óbitos haviam 

desenvolvido 

sepse durante o 

internamento na 

UTI. 

201

9 

Klimpel, 

et al. 

O objetivo principal foi 

investigar como os 

atuais critérios de 

sepse influenciam a 

decisão no 

departamento de 

emergência sobre o 

Um escore de 

qSOFA igual ou 

superior a 2 

pontos 

apresentou 

sensibilidade de 

52,9% e 
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nível de atendimento 

hospitalar de 

pacientes dentro da 

infecção. O objetivo 

secundário foi avaliar 

o impacto dos atuais 

critérios de sepse no 

resultado clínico. 

 

especificidade de 

98,3% em 

relação ao 

diagnóstico de 

sepse. Um 

escore de 

qSOFA igual ou 

superior a 2 

pontos teve 

87,2% de 

especificidade, 

mas apenas 

39,9% de 

sensibilidade 

para prever a 

admissão na UTI.  

 

201

9 

Kovach, 

et al. 

Comparar a precisão 

prognóstica da 

avaliação da falha de 

órgãos relacionados à 

sepse (SOFA), SOFA 

rápido (qSOFA), 

Foram 

analisados 774 

pacientes, cujo 

(7,1%) morreram 

no hospital. A  

mortalidade 
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síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica 

(SIRS) e pontuação 

do sistema nacional 

de alerta precoce 

(NEWS) para 

mortalidade 

hospitalar. 

hospitalar foi 

mais alta para 

SOFA (AUROC 

0,90 [IC 95%, 

0,89–0,91]), 

seguida por 

NEWS (AUROC 

0,85 [IC 95%, 

0,84–0,86]), 

qSOFA (AUROC 

0,84 [IC 95%, 

0,83– 0,85]) e 

SIRS (AUROC 

0,79 [IC 95%, 

0,78-0,81]; p 

<0,001 para 

todas as 

comparações). 

 

201

9 

Payen et. 

al 

O objetivo do estudo é 

descrever os efeitos 

do interferon-gama 

(IFNy) em 18 

pacientes adultos e 2 

Em 15 de 18 
pacientes, o 
tratamento com 
IFNγ (interferon-
gama) foi 
associado a um 
aumento da 
expressão 
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pacientes pediátricos 

com sepse. 

 

 

 

mediana de HLA-
DR de 2666 [IQ 
1547; 4991] a 
12.451 [QI 4166; 
19.707].Os níveis 
plasmaáticos de 
IL-6 e IL-10 
diminuiram. Três 
pacientes que 
receberam IFNγ 
logo após a 
admissão na UTI 
(<4 dias) 
morreram. Os 
outros pacientes 
tiveram uma 
rápida melhora 
clínica. 1 criança 
morreu. 
 

 

    

201

9 

Velissaris

, et al. 

O objetivo deste 

estudo foi avaliar a 

relação entre os níveis 

de lactato medidos a 

partir da linha central, 

veia periférica e linha 

arterial em pacientes 

tratados por sepse no 

pronto-socorro. 

Nossos dados 

mostraram uma 

correlação forte e 

altamente 

significativa entre 

os níveis de 

lactato venoso 

arterial e 

periférico (r = 
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0,880, P 

<0,0001), entre 

lactato 

sanguíneo 

venoso arterial e 

central (r = 0,889, 

P <0,0001) e 

entre lactato 

venoso central e 

periférico  (r = 

0,941, P 

<0,0001). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observou-se por meio dos resultados, uma intrínseca 

relação entre o aumento de óbitos e a sepse na unidade de 

terapia intensiva. Constatando-se, também, que a sepse ainda 

é um grave problema de saúde pública no país. Isso se deve ao 

maior tempo de internação dos pacientes, idade avançada (> 

65 anos), crianças, pacientes imunossupressores, desnutrição, 

alcoolismo, transplantados, diabetes mellitus, micro-

organismos resistentes aos antibióticos, prescrição 

indiscriminatória de antibióticos, procedimentos invasivos, 

gênero, comorbidades, infecções hospitalares e comunitárias. 

Nesse sentido, a vulnerabilidade do paciente internado implica 

na resposta imune e consequentemente o risco de infecções 

(BARROS; MAIA; MONTEIRO, 2016). 
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Quanto ao sexo, a prevalência demostrada nos 

resultados é superior no sexo masculino. Isso corresponde ao 

aumento na presença dos homens na UTI e a pouca procura de 

ajuda médica por parte desse gênero. Desse modo, em muitos 

casos, quando a consulta é realizada, a doença já está 

estabelecida (VIEIRA et al., 2018). 

Em relação à idade é evidente o acometimento ser mais 

grave nos idosos acima dos 60 anos. A transição demográfica 

é responsável por esse fato (VIEIRA et al., 2018). O aumento 

da expectativa de vida da população em decorrência da 

mudança da pirâmide etária favorece o surgimento de doenças 

que contribuem para a incidência da sepse (DA COSTA, 2018). 

O país está ficando velho e o aumento de doenças crônicas e 

degenerativas são consequências desse episódio. No que diz 

respeito ao âmbito fisiológico, os idosos possuem uma maior 

susceptibilidade para o desenvolvimento de doenças em longo 

prazo, em virtude das alterações físicas e psíquicas do 

envelhecimento (VIEIRA et al., 2018). 

A sepse adquirida nos primeiros dias de vida 

corresponde a um grande risco para o atraso no 

desenvolvimento neurológico, principalmente no aprendizado, 

cognição, paralisia cerebral, déficit auditivo e visual. Essa 

infecção é uma causa importante de mortalidade neonatal 

devido à fragilidade imunológica que o recém-nascido possui 

durante essa fase (HENTGES et al., 2014). 

O estudo revelou a sepse tardia em 94 recém-nascidos 

com muito baixo peso, uma incidência de 22,8%. Essas 

crianças por apresentarem um grave quadro clínico, 

necessitaram de suporte ventilatório, maior tempo de 

internação, além de maior incidência de displasia 

broncopulmonar, crises convulsivas e transfusão sanguínea. A 
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taxa de óbito na UTI neonatal dos pacientes incluídos no estudo 

foi de 28% (n = 114) apresentando-se significativamente maior 

do que a taxa no ambulatório, 1,5% (n = 6) (HENTGES et al., 

2014). 

A permanência prolongada de pacientes na unidade de 

terapia intensiva demanda um maior cuidado, principalmente 

para que o quadro clínico não piore em razão de uma infecção. 

A maioria dos pacientes com sepse não- complicada na UTI, 

desenvolveram para a forma mais grave, o choque séptico, no 

decorrer do tratamento (BARROS; MAIA; MONTEIRO, 2016). A 

predominância de sepse total chega aos 80% dos casos de 

óbito, dentre os quais 35,5% correspondem ao choque séptico, 

25,8% à sepse grave e 19,4% para sepse (VIEIRA et al., 2018). 

Segundo Vieira et al., (2018), a preocupação da 

extensão do período de internação é relativa aos dias de 

permanência e ao número de óbitos na UTI. Em menos de 48 

horas de internação foi observado que 7% dos pacientes 

evoluíram para óbito e após 48 horas de internação 25,7% de 

pessoas morreram. 

As consequências da sepse podem ser adquiridas pelas 

comorbidades, disfunções orgânicas, hipertensão arterial 

sistêmica, tempo de internação e técnicas invasivas (BARROS; 

MAIA; MONTEIRO, 2016).  

Na presença das comorbidades as principais observadas 

na UTI são: Hipertensão Arterial (58,1%), Imunossupressão 

(25,8%), Tabagismo (22,6%), Etilismo (19,4%), Diabetes 

Mellitus (19,4%), Doença Arterial Coronariana (19,4%), 

Insuficiência Cardíaca (12,9%), Obesidade mórbida (12,9%) e 

Acidente Vascular Cerebral prévio (12,9%) (VIEIRA et al., 

2018). Essas enfermidades associadas geram uma depressão 
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imunológica grave com oportunidade para o desenvolvimento 

de infecções generalizadas.  

A disfunção orgânica se trata de uma danificação aguda 

de um órgão resultando na perda total ou parcial da função. Na 

sepse, essa síndrome é comum pela generalização do 

acometimento da infecção.  Na UTI os pacientes que foram a 

óbito 71,0% apresentavam disfunção neurológica, 58,1% 

respiratória, 48,4% cardiocirculatória, 48,4% renal, 48,4% 

hematológica e 29% hepática, todos com valores de possíveis 

significativos, exceto a disfunção renal (p≤0,025). Os meios 

usados para reversão do quadro clínico foram a ventilação 

mecânica (77,4%), drogas vasoativas (41,9%) e diálise (12,9%) 

(VIEIRA et al., 2018). 

          Com relação aos pacientes que se submeteram a cirurgia 

nas primeiras 24 horas de internação ou em pós-operatório 

imediato para tratar o foco da infecção, analisou-se um 

percentual significativo de 81% de mortalidade (DA COSTA, 

2018) 

O sistema patofisiológico da sepse começa pela ativação 

de cascatas pró e anti-inflamatórias controladas por citocinas, 

elementos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema 

imunológico. As citocinas são encarregadas da resposta 

inflamatória do organismo quando esse se sente ameaçado. Na 

sepse os níveis de citocinas estão elevados. Dentre eles os 

mais presentes são o fator de necrose tumoral-α (TNF-α), 

interleucina (IL) – 6, IL-8 e IL-10. Porém, o IL- 6 quando 

observado é motivo para o começo de um tratamento 

antisséptico (CARTA et al., 2016). 

Pacientes com sistema inflamatório sistêmico (SIRS), 

falência de órgãos e suporte terapêutico apresentaram altos 

índices de IL-6 relacionado com sinais de taquipneia, 
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insuficiência cardiovascular, necessidade do uso de 

noradrenalina, ingestão de corticoides e o aumento da 

mortalidade (CARTA et al., 2016). 

          As concentrações plasmáticas altas de IL-6 são expostas 

no início da evolução da sepse grave ou choque séptico, o que 

demostra a importância desse marcador para diagnosticar a 

sepse e consequentemente tratá-la o mais rápido possível 

(CARTA et al., 2016). 

Outrossim, pacientes com disfunção miocárdica, os 

níveis séricos de troponina são elevados porque demarca uma 

dificuldade da contração muscular cardíaca devido a lesão 

miocárdica causado pela sepse (THIENGO et al., 2015). 

A conduta usada para identificar e tratar a sepse é 

importante para garantir a sobrevida do enfermo. De acordo 

com Carta et al. (2016), qualquer atraso no início de um 

tratamento resulta num pior prognóstico.  

O rápido reconhecimento do quadro e o protocolo de 

terapia precoce baseada em metas tem apresentado impacto 

positivo no desfecho desses pacientes, diminuindo morbidade 

e mortalidade (DA COSTA, 2018). Por isso, é essencial 

diagnosticar a sepse em estado inicial para influenciar 

positivamente no tratamento.  

O meio utilizado para identificar a sepse é através dos 

scores de avaliação, os mais usados são o SOFA (Sequential 

Organ Failure Assessment), qSOFA (quick SOFA), APACHE 

(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), SIRS 

(Systemic Inflammatory Response Syndrome) (KOVACH et al., 

2019). 

O qSOFA é efetuado na beira do leito e suspeita de risco 

de sepse fora da UTI. As medições são feitas pela pressão 

arterial baixa (PAS < 100 mmHg), frequência respiratória alta (> 
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22 mrpm) e nível de consciência (escala de com de Glasgow < 

15) (THIENGO et al., 2015). 

O score SOFA é complexo e mais demorado que o 

qSOFA. Ele mensura os pacientes por meio de exames 

laboratoriais (plaquetas, bilirrubinas, creatinina, PaO2). O 

escore é calculado de acordo com a disfunção orgânica de seis 

sistemas: renal, neurológico, respiratório, cardiocirculatório, 

hepático e hematológico. A soma pode variar de 0 a 24 pontos. 

A escala é graduada 0 a 4 pontos. Igual ou superior a 2 pontos 

representa disfunção orgânica (VIEIRA, et al., 2018). 

A escala APACHE, calculado após 24 horas de 

internação do paciente na unidade de terapia intensiva, através 

de 12 variações fisiológicas e laboratoriais, cujo resultado 

reproduz a patologia investigada e prevê o risco de mortalidade 

de cada paciente (VIEIRA et al., 2018). 

Já o SIRS mede o paciente nas primeiras 24 horas de 

internação através das alterações fisiológicas do sistema 

imunológico e a resposta inflamatória. Os critérios usados são: 

Frequência cardíaca alta (>100 bpm), frequência respiratória (> 

20 mrpm), PaCO2 (< 32 mmGH), temperatura (>38,0 ºC ou 

<36,0 ºC) e leucócitos (> 12.000/mm ou < 4.000/mm) ou a 

presença de mais de 10% de leucócitos jovens (THIENGO et 

al., 2015). 

A escolha do score ideal está ligada à precisão 

prognóstica necessária para tecer um diagnóstico e 

desenvolver as possibilidades terapêuticas. No entanto, ainda 

existe certa diferença entre os scores quanto a função e a 

melhor identificação da sepse por meio dos parâmetros 

enumerados por cada um (KOVACH et al., 2019). 

Conclui-se que os scores cuja investigação é detalhada 

apresentam maior exatidão para o diagnóstico da sepse em 
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relação aos scores considerados mais simples. Ou seja, foi 

identificado a eficaz do SOFA comparado com qSOFA e SIRS 

onde os scores mais complexos podem ser pontuados com 

facilidade na unidade de terapia intensiva (KOVACH et al., 

2019). 

O score SOFA tem uma alta eficiência na admissão na 

UTI de pacientes com infecção. Uma média associada à 

infecção de pelo menos quatro pontos pode auxiliar no 

atendimento à vítima com suspeita de sepse. No entanto, essa 

pontuação pode ser adotada no futuro. Embora, o score qSOFA 

seja detalhado para o diagnóstico de sepse e ter bons 

resultados, sua baixa sensibilidade o torna questionável na 

implementação de tomada de decisão para identificar 

patologias relacionadas a infecção de alto grau (KLIMPEL et al., 

2019). 

Um score qSOFA igual ou superior a 2 pontos mostrou 

sensibilidade de 52% e especificidade de 98,3% em relação ao 

diagnóstico de sepse. Na admissão na UTI, o qSOFA igual ou 

superior a 2 pontos teve 87,2% de especificidade, mas apenas 

39,9% de sensibilidade. Um score SOFA igual ou superior a 2 

pontos demostrou sensibilidade de 97,4%, mas apenas 17,1% 

de especificidade para prever a admissão na UTI, enquanto a 

média de ≥4 pontos previu a entrada na UTI com sensilidade de 

82,6% e especificidade de 71,7%. A área sob a curva de 

operação do receptor em conexão à admissão na UTI  foi de 

0,81 para o escore SOFA para lactato sanguíneo e apenas 0,34 

(KLIMPEL et al., 2019). 

Outro meio de verificação da sepse, é a medição sérica 

da concentração de lactato que em níveis altos acusa má 

perfusão sistêmica. A maioria dos profissionais de saúde 

utilizam amostras de sangue arterial para medir o nível de 



FATORES ASSOCIADOS A MORTALIDADE POR SEPSE EM PACIENTES 

INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

79 
 

lactato. Porém, a coleta arterial causa desconforto ao paciente, 

além de provocar lesão arterial ou outras complicações, 

incluindo trombose e isquemia (VELISSARIS et al. 2019).  

Dessa forma, o exame pode ser feito por via periférica ou 

central. Embora o sangue arterial seja mais comumente usado 

para mensuração de lactato, há um aumento no uso de lactato 

venoso periférico para avaliação inicial e monitoramento da 

resposta ao tratamento em pacientes com sepse (VELISSARIS 

et al. 2019). 

A concentração de lactato no sangue das veias 

periféricas é forte, mas não perfeito para superar a 

concentração de lactato no sangue arterial (r= 0,88, p<0,0001) 

e no sangue venoso central ( r= 0,94, p< 0,001). A análise 

mostrou também que a concentração de lactato no sangue da 

veia central é mecanismo forte de diagnóstico, mais imperfeito 

em comparação a concentração de lactato no sangue arterial ( 

r= 0,90, p < 0,0001) (VELISSARIS et al. 2019). 

           Diante da pesquisa, pode ser razoável usar amostras de 

sangue venoso periférico ou central, com propósito de fiscalizar 

o desenvolvimento da doença e a resposta à terapia 

farmacológica (VELISSARIS et al. 2019). 

A imunodepressão causada pela sepse contribui para 

resultados clínicos prejudiciais ao organismo. Esse distúrbio 

está atenuada à função das células inatadas e adapatativas do 

sistema imunológico. Várias intervenções farmacológicas estão 

surgindo para acionar a resposta imunológica diante das 

infecções generalizadas, uma delas é o interferon-gama (IFNy) 

(PAYEN, et al., 2019). 

Após o inicio da sepse é identificado uma mudança 

precoce no fenótipo imunológico de um fenótipo desativado 

para um fenótipo suprimido. Esse tipo de fenótipo é visto em 
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outras lesões agudas, como trauma, ressurcitação 

cardiopulmonar e cirurgias de grande porte. Contudo, se a 

imunodepressão for profunda ou persistente, é provável a 

ocorrência de infecções secundárias sem a recuperação da 

infecção primária (PAYEN et al., 2019). 

O parâmetro usado para avaliar a condição imunológica 

no ínicio de tratamento farmacológico e na tomada de decisão, 

é a expressão da molécula de MHC classe II HLA-DR nos 

monócitos circulantes. Um baixo nível de HLA-DR significa o 

ínicio de infecção secundária e desfecho clínico complicado 

(PAYEN et al., 2019).  

A escolha do interferon-gama (IFNy) no estudo para o 

tratamento se sepse está correlacionado ao seu uso na terapias 

de deficiência imunológica, poucos efeitos colaterais graves e o 

monitoramento da imunidade inata ser expressadas pelos 

monócitos do HDA-DR (PAYEN et al., 2019). 

Segundo Payen et al. (2019), as culturas microbianas 

que permaneceram positivas antes do tratamento com IFNy 

tornaram-se negativas em todos os pacientes. Os exames de 

culturas bacterianas realizadas 6 dias após o início do 

tratamento com IFNy (isto é, 1 a 4 dias após o tratamento) foram 

todas negativas. A avaliação pelo score SOFA coletado antes e 

após a administração de IFNy diminuíram em 10 dos 13 

pacientes que participaram da terapêutica. 

 

CONCLUSÕES 

 

           O estudo evidenciou a importância da pesquisa sobre o 

porquê da sepse ainda ser uma das principais causas de óbitos 

na unidade de terapia intensiva (UTI).  
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          Os elementos de risco discutido no estudo apresentado 

apontaram alguns fatores associados ao surgimento da 

patologia: idade superior que 65 anos, crianças, maior tempo 

médio de internação na UTI, elevada frequência de 

comorbidades (Diabetes Mellitus, Neoplasias e HAS) e a 

utilização de procedimentos invasivos. 

Com isso, há necessidade de uma maior reflexão não só 

apenas do sistema fiopatológico e clínico da doença, mas do 

contexto social, econômico e político que o paciente está 

inserido. Ou seja, uma análise detalhada com informações 

sociodemográficas e epidemiológicas ajudam a traçar 

estratégias quantitativas e qualitativas no sentido de aperfeiçoar 

o atendimento, particulamente na prevenção de complicações, 

atendimento individual e acesso à reabilitação. 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: As condições de trabalho nos 
diferentes ambientes de atuação do enfermeiro têm os exposto 
a um alto nível de estresse, que afetam esses profissionais em 
níveis físico, emocional e psicossocial. Neste âmbito, a 
Síndrome de Burnout emerge como uma doença importante e 
com alta incidência entre os trabalhadores dessa classe. 
OBJETIVO: Identificar os principais aspectos relacionados à 
incidência e prevalência da Síndrome de Burnout entre 
enfermeiros, nas suas diferentes áreas de atuação. 
METODOLOGIA: Revisão integrativa da literatura através das 
bases de dados virtuais: LILACS, MEDLINE, BDENF, 
indexados na BVS, e SciELO. RESULTADOS: A maioria dos 
estudos relatou ser a carga de trabalho excessiva o principal 
fator de risco para o Burnout nos diferentes campos de atuação. 
Além disso, altas demandas, pouco tempo de descanso, baixos 
salários, desvalorização e falta de autonomia no serviço 
também se mostraram potenciais estressores, caracterizando o 
risco de desenvolvimento da síndrome. CONCLUSÃO: As UTI 
foram as áreas mais abordadas entre os estudos, porém os 
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mesmos aspectos foram observadas em outros campos de 
atuação, como Centro cirúrgico e Unidades de Atenção Básica, 
diante da proporção e relevância que a doença vêm tomando, 
torna-se cada vez mais necessário o empenho na busca de 
condições de trabalho mais favoráveis, que impliquem na 
qualidade de vida do enfermeiro 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Enfermagem: 
Ambiente de Trabalho 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos, várias pesquisas têm comprovado o 

que é visto rotineiramente na realidade do ambiente de trabalho 

nas organizações hospitalares: um alto índice de adoecimento 

psicossocial entre enfermeiros, causado pelo estresse em 

decorrência de condições degradantes de trabalho (MARTINS 

et. al., 2017).  

Sabe-se que estresse, qualidade de vida e saúde podem 

estar intimamente ligados e são fatores que sofrem influência 

entre si. Nesse sentido, Martins e Michaloski (2017) 

estabelecem que a saúde física e mental é dependente das 

condições que o ambiente de trabalho proporciona, e que, a 

preocupação com a qualidade de vida –mesmo sendo esse um 

conceito amplo e complexo- no trabalho é essencial para 

preservação da saúde dos trabalhadores, que devem ser vistos 

integralmente, enquanto seres movidos por sentimentos e 

expectativas, e não apenas desempenhadores de funções 

enquanto membros de uma organização. 

Diante disso, enfermeiros expostos à condições de 

trabalhos extremamente desgastantes e insatisfatórias estão 

constantemente em confronto com situações e fatores que 

geram o estresse ocupacional e que também desempenham 
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um forte impacto negativo sobre sua saúde mental. E, nesse 

espectro, vem emergindo a Síndrome de Burnout, uma 

manifestação psicossocial que têm sido estudada de forma 

enfática sobre a classe de enfermagem que, principalmente no 

Brasil, ainda enfrenta circunstâncias desfavoráveis em seu 

ambiente de trabalho. 

O termo “Burnout”, de origem inglesa, faz referência à 

algo que perdeu sua funcionalidade devido ao desgaste e perda 

de energia. Assim, a Síndrome de Burnout é caracterizada por 

um profundo sentimento de exaustão e esgotamento que se 

instala no profissional significativamente exposto a condições 

de alto consumo emocional. Através disso, destaca-se que, 

para a Organização Mundial da Saúde, essa síndrome se 

relaciona apenas ao desgaste ocupacional, ou seja, promovido 

através do trabalho, não cabendo sua aplicação à demais 

patologias decorrentes de outras esferas onde condições de 

elevado estresse estejam presentes (MENDANHA; 

BERNARDES; SHIOZAWA, 2018). 

Maslach e Jackson (1981, apud GARCIA; MARZIALE, 

2018) descrevem a Síndrome de Burnout em um aspecto 

tridimensional, composto pelos seguintes domínios: Exaustão 

emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. 

Entre esses, a exaustão emocional é o fator mais comumente 

observado, que têm por característica a diminuição ou ausência 

de energia e bem estar , levando a uma sensação profunda de 

esgotamento e extenuação. 

Por si só, a instituição hospitalar já se caracteriza como 

um ambiente que favorece o estresse, devido aos inúmeros 

processos patológicos que trazem consigo sofrimento e morte, 

condições com a qual se envolve toda a equipe multidisciplinar 

e multiprofissional. Associado a isso, as equipes de 
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enfermagem que costumam enfrentar uma longa jornada 

laboral, elevada demanda de pacientes, trabalho dividido em 

turnos, conflitos de equipe e desvalorização estão diante de um 

importante risco ocupacional e desenvolvimento de doenças, 

sobretudo as de ordem psicossocial (SARAFIS et. al., 2016). 

Há uma concepção tendenciosa de que altos níveis de 

estresse relacionam-se apenas com os níveis mais complexos 

da atenção à saúde. Entretanto, nos níveis primários também 

podem propiciar um adoecimento psicológico e desgaste 

relacionado ao trabalho, considerando a grande demanda de 

pacientes e a carga de trabalho exaustiva de um enfermeiro 

que, além de exercer a assistência e cuidados à população sob 

sua responsabilidade,  desempenham o papel de gestor dessas 

Unidades de Atenção Básica (PIRES et. al., 2016). 

 Diante da relevância que a doença vem tomando nos 

últimos anos, considerando o contexto da classe de 

profissionais de enfermagem, esse estudo tem por objetivo 

analisar e demonstrar, através da literatura científica existente, 

os principais aspectos que envolvem a incidência da Síndrome 

de Burnout entre enfermeiros, bem como as características dos 

diferentes ambientes de trabaho que propiciam o adoecimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada por intermédio de uma pesquisa bibliográfica 

eletrônica, realizada no período de outubro à novembro de 

2019, através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando 

os periódicos à ela indexados: LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE 

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



FATORES ASSOCIADOS A SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE ENFERMEIROS: 

UMA REVISÃO 

87 
 

BDENF (Base de Dados em Enfermagem). Também foram 

feitas buscas na base de dados SciELO (Scientific Electronic 

Library Online). 

Em concordância com o propósito das revisões de 

litarura proposta por Ercole, Melo e Alcoforda (2014), o resgate 

dos artigos científicos seguiu as etapas de identificação do tema 

a ser abordado; instauração dos critérios inclusivos e 

exclusivos; observação e diferenciação dos resultados de 

primeira seleção, por meio da leitura de seus títulos e resumos; 

análise dos materiais selecionados e formação de um 

compêndio dos resultados.  

Os critérios de inclusão foram: os artigos disponíveis 

para leitura na íntegra no idioma Português de publicação atual, 

referente a literatura dos últimos 5 anos. Os critérios de 

exclusão retiraram os estudos que se repetiram entre as 

diferentes bases de dados, bem como aqueles que foram 

considerados tendenciosos ou incoerentes com o objetivo 

dessa revisão. 

Após a aplicação de filtros, observou-se que 12 artigos 

se repetiam, então dos 59 encontrados, 13 foram subtraídos 

devido a repetição (um deles repetia-se duas vezes). Dos 45 

estudos restantes, 17 foram considerados relevantes para 

formulação desse trabalho. 
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Tabela 1: Delinemento metodológico da busca e seleção de 

estudos. 
Descritores 
utilizados 

Bases de 
Dados  

1º 
Resulta
do da 
busca 

Número 
de artigos 
após 
aplicação 
de filtros 

Número de 
artigos 
selecionados 
após leitura 
de resumos 

Esgotamento 
Psicológico; 
Enfermagem; 
Ambiente de 
Trabalho 

Biblioteca 
Virtual em 
Saúde  

330 49 11 

Esgotamento 
Psicológico; 
Enfermagem; 
Ambiente de 
Trabalho 

Scielo 17 10 6 

 

Gráfico 1: Relação do número de produções por ano, nos 

últimos 5 anos. 
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Nos últimos 5 anos, as produções acerca do tema 

manteram-se em uma numeração similar, com excessão do ano 

de 2016, no qual não foram encontrados estudos relativos à SB 

entre profissionais da enfermagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 2: Relação das produções científicas selecionadas na 

pesquisa: Autor da obra, periódico de publicação e título. 

CÓD AUTOR/ANO PERIÓDICO TÍTULO 

A1 VIDOTTI, 
Viviane et. al., 
2019 

Enfermagem Global Síndrome de Burnout, 
estresse ocupacional 
e qualidade de vida 
em trabalhadores de 
enfermagem 

A2 NOGUEIRA 
et. al., 2018 

Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Burnout e ambiente 
de trabalho de 
enfermeiros em 
instituições públicas 
de saúde 

A3 GARCIA; 
MARZIALE, 
2018 

Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Indicadores de 
esgotamento 
profissional em 
trabalhadores da 
Atenção Primária à 
Saúde. 

A4 RODRIGUES; 
SANTOS; 
SOUSA, 2017 

Revista Brasileira de 
Enfermagem 

Segurança do 
paciente e 
enfermagem: 
interface com 
estresse e Síndrome 
de Burnout 

A5 ANDOLHE et. 
al., 2015 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

Estresse, coping e 
Burnout da Equipe de 
Enfermagem de 
Unidades de Terapia 
Intensiva: fatores 
associados 
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A6 ZANATTA; 
LUCCA, 2015 

Revista da Escola de 
Enfermagem da USP 

Prevalência da 
síndrome de Burnout 
em profissionais da 
saúde de um hospital 
oncohematológico 
infantil 

A7 AMARAL et. 
al., 2019 

Cuidado é 
fundamental: Revista 
Online de pesquisa 

Estresse 
Ocupacional: 
Exposição da Equipe 
de Enfermagem de 
uma Unidade de 
Emergência 

A8 SANTOS et. 
al., 2019 

Revista Nursing Saúde do trabalhador 
no ambiente 
hospitalar: fatores de 
risco par síndrome de 
burnout. 

A9 MOURA et. 
al., 2019 

 

Revista de 
Enfermagem UFPE 
online 

Níveis de estresse de 
enfermagem nas 
Unidades de Terapia 
Intensiva 

A10 PAIVA et. al., 
2019 

Revista de 
Enfermagem UFPE 
online 

Fatores 
desencadeadores da 
Síndrome de Burnout 
em enfermeiros 

A11 LARRÉ; 
ABUD; 
INAGAKI. 
2018 

Revista Nursing A relação da 
Síndrome de Burnout 
com os profissionais 
de enfermagem 

A12 RODRIGUES 
et. al., 2018 

Revista de 
enfermagem da UERJ 

Estresse ocupacional 
em profissionais de 
enfermagem 

A13 PADILHA et. 
al., 2017 

Revista Texto & 
Contexto - 
Enfermagem 

Carga de trabalho de 
enfermagem, 
estresse/Burnout, 
satisfação e 
incidentes em uma 
Unidade de Terapia 
Intensiva de trauma. 

A14 SILVA et. al., 
2017 

Revista de 
Enfermagem da 

Riscos Psicossociais  
em Enfermagem de 
Terapia Intensiva: 
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Universidade Federal 
Santa Maria 

Reflexão sobre 
possíveis soluções 

A15 FERNANDES; 
NITSCHE; 
GODOY, 2017 

Cuidado é 
fundamental: Revista 
Online de pesquisa 

Síndrome de burnout 
em profissionais de 
enfermagem de uma 
unidade de terapia 
intensiva 

A16 OLIVEIRA et. 
al., 2017 

Revista de 
enfermagem da UERJ 

Estresse ocupacional 
e burnout em 
enfermeiros de um 
serviço de 
emergência: a 
organização do 
trabalho 

A17 JACQUES et. 
al., 2015 

Revista Semina: 
Ciências Biológicas e 
da Saúde 

Geradores de 
estresse para os 
trabalhadores de 
enfermagem de 
centro cirúrgico 

 

Tabela 3: Perspectivas das produções científicas 

verificadas no estudo: delineamento metodológico utilizado e 

síntese dos resultados. 

CÓD. Delineamento 
metodológico 

Sinopse 

A1 Estudo transversal A síndrome de Burnout entre enfermeiros 
se correlaciona à altas demandas tanto 
físicas quanto psíquicas no trabalho, e 
também a falta de apoio social que os 
profissionais da classe enfrentam. 

A2 Estudo Transversal A Síndrome de Burnot se destaca entre 
profissionais de instituições que não 
oferecem circunstâncias vantajosas para 
os enfermeiros, no que diz respeito ao 
desempenho de sua autonomia, suporte 
da organização e controle sobre o 
ambiente de trabalho 

A3 Revisão Integrativa 
da Literatura 

A carência de recursos humanos e físicos 
tornam o trabalho dos enfermeiros da 
Atenção Básica sobrecarregado, 
dificultando o trabalho em equipe, e 
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favorecendo o surgimento do Burnout 
devido ao alto estresse. 

A4 Revisão Integrativa 
da Literatura 

A fadiga, desgaste físico e tensão 
emocional provocadas pelas más 
condições de trabalho comprometem a 
assistência de enfermagem, deixando os 
pacientes susceptíveis a um maior risco 
de danos devido um cuidado ineficaz. 

A5 Estudo transversal Os profissionais de uma UTI que 
apresentaram níveis eleveados de 
estresse e Burnout associaram o 
desgaste primordialmente ao limitado 
número de horas de sono, evidenciando 
a fadiga e os poucos recursos humanos 
e materiais no ambiente de trabalho 
como desencadeadores do estresse e 
esgotamento profissional. 

A6 Estudo exploratório, 
descritivo, com 
delineamento 
transversal e 
abordagem 
quantitativa 

29,8% dos enfermeiros de um hospital 
oncohematológico infantil no estado de 
São Paulo apresentaram alta 
despersonalização. Em pelo menos dois 
domínios da Síndrome de Burnout, 
19,2% dos enfermeiros evidenciaram 
escores elevados. 

A7 Estudo qualitativo 
exploratório 
descritivo 

Em uma Unidade de Emergência, foi 
possível observar que os fatores ligados 
ao desenvolvimento de estresse 
ocupacional e risco psicológico entre 
enfermeiros incluem os recursos 
humanos e materiais insuficientes, além 
de uma carga de trabalho pesada e alta 
demanda de pacientes. 

A8 Estudo analítico, 
observacional, com 
corte transversal e 
abordagem 
quantitativa 

O estudo contempla toda a equipe de 
enfermagem de uma Unidade Intensiva 
de Saúde em um hospital de 
Pernambuco. Todos os participantes 
apresentaram sintomas físicos e 
psíquicos relacionados à exposição 
crônica à situações de estresse e 
condições desfavoráveis de trabalho. 

A9 Estudo analítico, de 
corte transversal e 

Foi averiguada uma taxa relevante de 
estresse e absenteísmo, correlacionada 
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abordagem 
quantitativa 

às situações de tensão no ambiente de 
trabalho, além de baixos salários e 
jornadas intensivas de trabalho. 

A10 Revisão Integrativa 
da literatura. 

A maioria dos artigos trabalhados nessa 
revisão mostra a jornada de trabalho 
excessiva como maior desencadeador do 
Burnout entre enfermeiros, corroborando 
na sua instatisfação profissional. 

A11 Revisão Integrativa 
da literatura 

Além das jornadas excessivas de 
trabalho, a falta de autonomia no 
desempenho do serviço também é 
representa um forte risco ao 
desenvolvimento da Síndrome de 
Burnout entre enfermeiros. 

A12 Pesquisa descritiva 
e correlacional 

Os fatores que caracterizam os 
profissionais de enfermagem como uma 
profissão de risco para o estresse 
ocupacionam se referem à organização e 
ao processo de trabalho. 

A13 Estudo 
observacional, de 
abordagem 
quantitativa 

17% da equipe de enfermagem da 
amostra envolvida nesse estudo 
apresentou Burnout. 77,40% tinham 
níveis médios de estresse e 56,6% 
consideravam o ambiente de trabalho 
inadequado, mostrando-se insatisfeitos 
para com ele. 

A14 Estudo reflexivo A organização do trabalho dos 
enfermeiros influencia os níveis de 
estresse, promovendo a possível 
instalação de um quadro de Burnout 
devido sentimento insatisfação 
constante. 

A15 Estudo qualitativo e 
transversal. 

Dos 47 profissionais de enfermagem na 
UTI do estudo, 74,5% obtiveram um alto 
nível para exaustão, 93,7% baixo nível 
para realização profissional e alto nível 
para despersonalização. 

A16 Estudo descritivo e 
transversal 

Dos 37 enfermeiros do serviço de 
emergência que fizeram parte do estudo, 
51,3% apresentou escores elevados para 
subescala de exaustão emocional, e 
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64,9% para despersonalização, que 
compõem os domínios da SB.  

A17 Estudo descritivo de 
natureza qualitativa  

15 enfermeiros do centro cirúrgico de um 
hospital brasileiro relataram condições de 
trabalho que refletem a sobrecarga, 
recursos humanos e tecnológicos 
insuficientes, falta de planejamento e 
ambiente fechado como principais 
ligantes à um ambiente de estresse 
elevado 

 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são 

profissionais que tendem à ter uma demanda elevada e 

jornadas de trabalho exaustivas no ambiente hospitalar. Esse 

fator está intimamente relacionado com o desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout, pois a intensidade laboral é 

acompanhada de uma carga emocional que gera estresse de 

forma cumulativa e crônica, propiciando a evolução da doença. 

(VIDOTTI et al., 2019) 

O estudo de revisão de Paiva e colaboradores (2019) 

identificou que, nos últimos cinco anos, as publicações acerca 

desse tema evidenciou a jornada excessiva de trabalho como a 

principal causa relacionada ao Burnout entre enfermeiros, pois 

gera o desgaste físico e psíquico e, consequentemente, o 

sentimento de insatisfação enquanto profissional. 

No âmbito da Atenção Básica, por exemplo, a alta 

demanda de pacientes associada a precariedade e/ou falta de 

recursos humanos, materiais, tecnológicos e físicos propicia 

condições de trabalhos mais desgastantes, de intenso estresse 

e, consequentemente, extenuantes. Essa situação, realidade 

de muitas Unidades de Atenção Básica no Brasil, dificulta o 

trabalho em equipe, aumentando a tensão emocional no 

ambiente, e, assim, prejudicando a satisfação pessoal do 
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enfermeiro, que é um dos domínios da Síndrome (NOGUEIRA, 

2018; GARCIA, 2018). 

A prevalência da Síndrome de Burnout na atenção 

básica também foi observada no estudo de Merce e 

colaboradores (2017), no qual foram identificados altos escores 

nos domínios definidos pelo Maslach Burnout Inventary, com 

destaque para despersonalização e baixa realização 

profissional. Nesse ponto, destaca-se que a maioria dos 

estudos de pesquisa aplicada que utilizou de entrevistas, 

fizeram a abordagem com esse instrumento. 

Rodrigues, Santos e Sousa (2017) trazem a Síndrome de 

Burnout analisada de um ângulo diferente da maioria dos 

estudos, porém, não menos importante. Eles abordam que, o 

profissional acometido por essa condição psicossocial está 

mais inclinado a promover uma assistência ineficaz e, com isso, 

o paciente fica vulnerável ao ocorrimento de erros, o que 

corrobora para o prejuízo de sua segurança. 

Observou-se que os diferentes campos onde o 

enfermeiro pode atuar, desempenha divergentes condições que 

se relacionam ao ocorrimento do Burnout. Assim, em Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI), por exemplo, onde os turnos de 

trabalho são mais intensos, e os pacientes necessitados de 

atenção por 24 horas, totalmente dependentes dos cuidados da 

equipe e, sobretudo, da enfermagem, os principais fatores 

relacionados com o esgotamento profissional são o descanso 

curto e ineficaz, além de recursos humanos e materiais 

insuficientes (ANDOLHE et. al., 2015). 

Diante disso, é importante ressaltar que, no Brasil, a 

resolução n. 26 de 11/05/2012, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) determina a relação de um 

enfermeiro para 10 pacientes na UTI. Considerando o nível e a 
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complexidade da atenção em questão, pode-se concluir a 

excessiva carga de trabalho. 

Nessa mesma área de atuação profissional, Moura e 

colaboradores (2019) identificaram fatores semelhantes na 

percepção de estresse ocupacional e Síndrome de Burnout, 

associando à esta, também, os baixos salários e a falta de 

reconhecimento, que contribuem significativamente para o 

absenteísmo. 

Ainda no rol de pesquisas em UTI, Sousa e contribuintes 

(2019) perceberam, entre a equipe de enfermagem nesse setor, 

diversos sintomas relatados e correlacionados ao ambiente de 

trabalho e as confições oferecidas. Entre esses sintomas 

destacam-se a dor no peito, pressão arterial elevada, 

inapetência ou apetite elevado e dificuldades com o sono. 

Frente a isso, o próprio estudo considera importante destacar 

que a síndrome de Burnout ultrapassa o julgamento sobre o 

estresse, estabelecida como o esgotamento geral do 

organismo. 

Em consonância com esses achados, Padilha e 

claboradores (2017) observaram em uma UTI do trauma a 

equipe de enfermagem, em sua totalidade, envolvida com 

fatores de estresse. Uma parcela de 17% dessa equipe já 

apresentava o diagnóstico de Burnout, enquando mais de 70% 

foi considerada como exposta à níveis médios de estresse, o 

que remete à possibilidade de uma evolução para níveis de 

estresse característicos da SB. Nesse mesmo estudo, também 

foi possível correlacionar o estresse ocupacional com a 

ocorrência de incidentes submetidos à uma assistência mal 

gerenciada. 

Outro ambiente em que se evidenciou a vulnerabilidade 

dos profissionais de saúde à síndrome em questão, 
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principalmente aos que compõem a equipe de enfermagem, 

foram os hospitais infantis. Zanatta e de Lucca (2015) 

realizaram um estudo num hospital oncohematológico onde foi 

possível correlacionar o ambiente de trabalho que traz uma 

demanda e carga psicológica intenta, devido aos pacientes 

serem crianças, com o acometimento de Burnout à equipe de 

trabalho. Porém, muito mais se relaciona ao Burnout entre os 

trabalhadores citados nesse estudo o fato de que se trata de um 

trabalho árduo e intenso, visto que a maioria consegue 

desempenhar bem o controle emocional no vínculo entre 

profissional e paciente. 

No âmbito do atendimento às emergências hospitalares, 

há correlação entre a incidência do estresse ocupacional e risco 

psicológico entre enfermeiros com a alta demanda do serviço, 

além do fato de que são casos complexos e que exigem total 

atenção do profissional, devido ao risco iminente de morte do 

paciente, característico das situações de emergência. Além 

disso, o baixo número de enfermeiros na assistência, associada 

a insuficiência de materiais comprometem o bom desempenho 

desses profissionais, o que contribui para elevar o nível de 

estresse e insatisfação relacionados ao trabalho (AMARAL et 

al, 2019). 

Concomitante a isso, o estudo de Oliveira e contribuintes 

(2017) identificou, num serviço de emergência do Rio de 

Janeiro, importantes escores no Inventário de Maslach, com 

destaque para a despersonailização e exaustão emocional, 

implicando um risco ao desenvolvimento da SB. 

Houve ainda um estudo que contemplou os profissionais 

de enfermagem de centro cirúrgico. Nele, os fatores do 

ambiente e organização do processo de trabalho que refletiam 

em sobrecarga, tempo e recursos insuficientes para realizar as 
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tarefas de forma eficiente e eficaz, além da característica 

fechada e reclusa dos centros cirúrgicos foram relacionados à 

predisposição à altos níveis de estresse ocupacional. Nesse 

sentido, o risco para o desenvolvimento da SB também está 

envolvido na área de atuação em questão (JACQUES, 2015). 

Um dos principais fatores denotados na maioria dos 

estudos refere-se à jornada excessiva e alta carga de trabalho, 

condições frequentes dentre a classe dos trabalhadores de 

enfermagem. Entretanto, a baixa autonomia no desempenho 

das atividades dentro do serviço de saúde se configura um 

importante fator para o acometimento do da SB entre esses 

profissionais, ao passo que, trabalhar com mais autonomia 

influencia a personalização positiva, e diminui 

consideravelmente a exposição ao esgotamento ocupacional e 

sofrimento psicossocial (LARRÉ; ABUD; INAGAKI, 2018). 

Somado a isso, o sentimento de impotência diante das 

condições de saúde de alguns pacientes, a falta de tempo para 

realização de todas as suas tarefas, as duplas jornadas de 

trabalho que acabam não sendo tão compesativas frente aos 

baixos salários, são fatores que afetam e comprometem a 

assistência, além de levar os enfermeiros à uma situação de 

exaustão nos campos físico e emocional. 

 

CONCLUSÕES 

 A maioria dos estudos constatou ser a sobrecarga de 

trabalho o maior predisponente para o desenvolvimento da SB. 

Entre as pesquisas, as Unidades de Terapia Intensiva foram as 

mais abordadas como ambiente potencialmente estressante, o 

que dá margem ao maior risco de incidência de SB, sendo 

prevalente essa condição relacionada às demais áreas de 

atuação trabalhadas. Ainda assim, os mesmos fatores que 
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promovem o estresse e a SB foram abordados em outros níveis 

de atenção, o que dá à doença um aspecto abrangente, que 

pode atingir esses profissionais, independente da área 

específica em que atuam. 

Diante disso, destacamos a importância da luta da classe 

no intuito de serem estabelecidas jornadas de trabalhos menos 

extensas, melhores organizadas e, assim, com um melhor 

desempenho das suas tarefas nos diferentes campos de 

atuação. Isso promoverá não somente uma assistência mais 

eficaz, mas um ambiente de trabalho mais saudável, deixando 

os enfermeiros menos suscetíveis aos efeitos de elevados 

níveis de estresse, que podem desencadear a Síndrome de 

Burnout. 
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RESUMO: A flebite é uma inflamação no decorrer da veia, 
ocasionada por contaminação bacteriana, irritação química ou 
mecânica, na qual evidencia-se clinicamente com dor local, 
edema, rubor e calor.  Na internação, de 20% a 70% dos 
pacientes que possuem acesso venoso apresentam a flebite. 
Objetivo: Investigar na literatura nacional e internacional as 
evidências sobre os fatores de risco para flebites e cuidados de 
enfermagem para prevenção e tratamento. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Utilizou-se as 
bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde e os descritores 
foram: phlebitis, risk factor e nursing care. Os critérios de 
inclusão foram artigos publicados no período de 2014 a 2019 
nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola, realizado com 
indivíduos adultos e idosos. Resultados e Discussão: Foram 
encontrados 215 estudos, no qual 14 artigos atenderam aos 
critérios de inclusão. A incidência de flebite nos estudos 
selecionados supera o que é preconizado pela Infusion Nurses 
Society. Quanto aos fatores de risco identificados foram sexo 
masculino, tipo de medicação (43%), o calibre do cateter (36%) 
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e tempo de permanência. Em relação aos cuidados de 
enfermagem há uma predominância na escolha do tipo de 
cateter (21%) e da análise das características do paciente 
(14%). Conclusão: Identificou-se a necessidade de novos 
estudos que descrevam com mais detalhes os fatores de risco 
e os cuidados de enfermagem. Palavras-chave: Flebite. 
Cateterismo Periférico. Enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

Durante o processo de hospitalização é comum o uso da 

terapia intravenosa periférica como tratamento, no qual é uma 

prática habitual para a equipe de enfermagem. Medicações 

intravenosas são administradas através de um dispositivo que 

é inserido em uma veia periférica de acordo com a condição de 

cada paciente. Essa terapia por vezes pode causar danos à 

rede venosa, a exemplo da flebite (RÓS; OLIVEIRA; 

SCARATTI, 2017). 

Na internação, até 80% dos pacientes faz uso da terapia 

intravenosa. Por volta de 20% a 70% dos pacientes, 

apresentam flebite, no qual por esse motivo resulta em uma das 

adversidades mais frequentes no ambiente hospitalar (ZHENG 

et., al 2014). 

A flebite é uma inflamação no decorrer da veia, 

ocasionada por contaminação bacteriana, irritação química ou 

mecânica, na qual se evidencia clinicamente com dor local, 

edema, rubor e calor. Durante o seu desenvolvimento pode 

apresentar cordão venoso palpável e presença de exsudato 

purulento no local do dispositivo intravenoso (BARBOSA; 

CARVALHO; MOREIRA, 2016). 

Pode ser classificada de acordo com as condições 

propícias, como flebite mecânica, originada pela lesão causada 
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pelo dispositivo na parede do vaso; flebite química devido ao 

uso de medicações ou solventes irritantes e flebite infecciosa, 

relativa à má execução de técnicas assépticas na qual resulta 

na contaminação do material, solução, dispositivo e local de 

inserção do mesmo (JACINTO et al., 2014). 

O Ministério de Saúde em 2013 instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), no qual tem o 

intuito de promover a execução de práticas voltadas à 

segurança do paciente em diversas áreas da atenção, 

organização e gestão de serviços da saúde (BRASIL, 2014). 

As metas internacionais de segurança do paciente, nas 

quais estão incluídas no Protocolo Básico de Segurança do 

Paciente, consiste em uma ferramenta com fundamentos 

científicos que auxilia de forma vigorosa no processo do cuidar, 

indicando resoluções para as adversidades e que tem por 

intuito melhorar a qualidade da assistência dos serviços de 

saúde (BRASIL, 2016). 

Desse modo, um dos obstáculos das Metas 

Internacionais é a punção venosa segura. Além disso, evidencia 

a diminuição dos riscos de infecções ligadas as precauções de 

saúde, assim como a investigação de situações adversas 

relacionadas à capacidade do cuidado exercido pela equipe de 

enfermagem (BARBOSA; CARVALHO; MOREIRA, 2016). 

O enfermeiro é responsável pelos cuidados de escolha, 

inserção e preservação do dispositivo, no qual sua atividade 

permite oferecer cuidados com o intuito de prevenir erros, 

notificá-los e promover a proteção e conforto dos pacientes. 

Além disso, a enfermagem é designada para análise clínica em 

sua totalidade, de maneira que por meio de intervenções 

consiga prevenir, reduzir e sanar complicações que venham a 

acontecer (BRAGA et al., 2019). 



FATORES DE RISCO E CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM 

FLEBITE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

105 
 

Desse modo, o presente estudo tem por objetivo 

investigar na literatura nacional e internacional as evidências 

sobre os fatores de risco para flebites e cuidados de 

enfermagem para prevenção e tratamento.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

baseada em seis etapas de acordo com os autores Mendes, 

Silveira e Galvão, 2008. 

A temática escolhida foi flebite e teve como questão 

norteadora “quais os indicativos científicos na literatura relativos 

aos fatores de risco e cuidados de enfermagem para a flebite?” 

Buscou-se artigos nas bases de dados da Base Virtual da 

Saúde, na qual se tem acesso LILACS, BDENF, MEDLINE e 

IBECS. Utilizou-se descritores: phlebitis, risk factor e nursing 

care, sendo estes combinados entre si a fim de obter um maior 

número de artigos. Os critérios de inclusão: artigos publicados 

nos últimos cinco anos (2014 a 2019); línguas portuguesa, 

inglesa, e/ou espanhola, indivíduos adultos e idosos em uso de 

acesso venoso periférico. Os critérios de exclusão: artigos de 

revisão integrativa, cartas, editorial, texto não científico e 

público infantis. Estudos repetidos em mais de uma base foram 

contados apenas uma única vez. 

Inicialmente, escolheu-se o título e resumo dos artigos 

com o intuito de garantir que os estudos estivessem dentro dos 

critérios elencados. Além disso, realizou-se uma categorização 

dos estudos com interpretação dos resultados e a finalidade de 

agrupar informações relevantes e adicionais para agregar ao 

corpus do presente estudo. 
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Quadro 1. Resultado da busca nas bases de dados 
selecionadas. 

Descritor Total de artigos 
encontrados 

Total de artigos 
selecionados 

PHLEBITIS + RISK 
FACTOR 

112 9 
 

PHLEBITIS + 
NURSING CARE 

84 1 

PHLEBITIS + RISK 
FACTOR + NURSING 

CARE 

19 4 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Encontrou-se 215 artigos nas bases de dados 

selecionadas e apenas 14 atendeu aos critérios inclusão 

estabelecidos para esta revisão integrativa. O Quadro 2 expõe 

informações sobre o título dos artigos, autores, ano e periódico 

de publicação. 

Quadro 2.  Artigos selecionados com título, autores, ano e 
periódico. 

TÍTULO DOS 
ARTIGOS 

AUTORES ANO/PERIÓDIC
O 

1. Flebite e 
infiltração: 
traumas 
vasculares 
associados ao 

Braga LM, Parreira PM, 
Oliveira ASS, Mónico 
LSM, Arreguy-Sena C, 
Henriques MA 

2018/ Revista 
Latino-Americana 
de Enfermagem 
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cateter venoso 
periférico. 

2. Nursing care 
as a predictor of 
phlebitis related 
to insertion of a 
peripheral 
venous cannula 
in emergency 
departments: 
findings from a 
prospective 
study 
  

Palese, A;Ambrosi, 
E;Fabris, F;Guarnier, 
A;Barelli, P;Zambiasi, 
P;Allegrini, E;Bazoli, 
L;Casson, P; Marin, 
M;Padovan, M;Picogna, 
M;Taddia, P;Salmaso, 
D;Chiari, P;Marognolli, 
O;Canzan, F; Saiani, L. 

2016/ Journal of 
Hospital Infection 

 

3. Incidencia y 
factores de 
riesgo de 
flebitisasociada
s a catéteres 
venosos 
periféricos 

Loreto Arias-Fernández, 
Belén Suérez-Mier, María 
del Carmen Martínez-
Ortega y Alberto Lana. 

2016/ Enferméria 
Clinica 

4. A Model of 
Phlebitis 
Associated with 
Peripheral 
Intravenous 
Catheters in 
Orthopedic 
Inpatients 

Lee, Sookhee; Kim, 
Kyunghee; Kim, Ji-Su. 

2019/ Int. J. 
Environ. Res. 
Public Health 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Palese,%20A%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ambrosi,%20E%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ambrosi,%20E%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fabris,%20F%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guarnier,%20A%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guarnier,%20A%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Barelli,%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Zambiasi,%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Zambiasi,%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Allegrini,%20E%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bazoli,%20L%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bazoli,%20L%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casson,%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marin,%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marin,%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Padovan,%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Picogna,%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Picogna,%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Taddia,%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Salmaso,%20D%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Salmaso,%20D%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chiari,%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marognolli,%20O%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marognolli,%20O%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Canzan,%20F%22
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01956701
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01956701
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lee,%20Sookhee%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kim,%20Kyunghee%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kim,%20Kyunghee%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kim,%20Ji-Su%22
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5. Incidence, 
severity and risk 
factors of 
peripheral 
intravenous 
cannula-
induced 
complications: 
An 
observational 
prospective 
study. 

Simin D, Milutinović D, 
Turkulov V, Brkić S. 

2019/J Clin Nurs 

6. Phlebitis-
related 
peripheral 
venous 
catheterization 
and the 
associated risk 
factors 

S Atay, S Sen, D Cukurlu 2018/ Niger J 
ClinPract 

7. Factors 
Contributing to 
Phlebitis Among 
Adult Patients 
Admitted in the 
Medical-
Surgical Units of 
a Central 
Hospital in 
Harare, 
Zimbabwe 

Nyika ML , Mukona D, 
Zvinavashe M 

2018/J Infus 
Nurs. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30589945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milutinovi%C4%87%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30589945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turkulov%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30589945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brki%C4%87%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30589945
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Clin%20Nurs
http://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=S+Atay&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=S+Sen&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=D+Cukurlu&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyika%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29489704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukona%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29489704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zvinavashe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29489704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489704
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29489704
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8.Incidência de 
flebite e flebite 
pós-infusional 
em adultos 
hospitalizados 

Urbanetto, Janete de 
Souza; Muniz, Franciele 
de Oliveira Minuto; Silva, 
Renata Martins da; 
Freitas, Ana Paula 
Christo de; Oliveira, Ana 
Paula Ribeiro de; Santos, 
Jessica de Cassia Ramos 
dos. 

2017/ Rev. 
Gaúcha Enferm 

 

9.Peripheral 
intravenous 
catheters in situ 
for more than 
96 h in adults: 
What factors 
affect removal? 

Zhu A , Wang T  , Wen S  2016/Int J 
NursPract. 

10.Incidência 
de flebites 
durante o uso e 
após a retirada 
de cateter 
intravenoso 
periférico 

Janete de Souza 
Urbanetto; Cibelle 
Grassmann 
Peixoto;  Tássia Amanda 
May 

2016/ Rev. 
Latino-Am. 

Enfermagem 
 

11.Incidência 
de 
complicações 
locais no 
cateterismo 
venoso 
periférico e 
fatores de risco 
associados. 

DANSKI, 
MitzyTanniaReichembac
h et al. 

2015/ Acta 
Paulista de 

Enfermagem 
 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Urbanetto,%20Janete%20de%20Souza%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Urbanetto,%20Janete%20de%20Souza%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Muniz,%20Franciele%20de%20Oliveira%20Minuto%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Muniz,%20Franciele%20de%20Oliveira%20Minuto%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Renata%20Martins%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Renata%20Martins%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Ana%20Paula%20Christo%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Ana%20Paula%20Christo%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Freitas,%20Ana%20Paula%20Christo%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Ana%20Paula%20Ribeiro%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Ana%20Paula%20Ribeiro%20de%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27723177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27723177
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DANSKI,+MITZY+TANNIA+REICHEMBACH
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DANSKI,+MITZY+TANNIA+REICHEMBACH
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DANSKI,+MITZY+TANNIA+REICHEMBACH
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12.Incidencia 
de eventos 
secundários 
asociados al 
uso de 
cateteres cortos 
venosos 
periféricos 

Buenfil-Vargas MA, 
Espinosa-Vital GJ, 
Rodriguez-Sing R, 
Miranda-Novales MG 

2015/ 
RevMedInstMex 

Seguro Soc 

13.Fatores de 
risco para 
flebite: estudo 
com 
questionário 
sobre a 
percepção dos 
enfermeiros 

Dragana Milutinović, 
Dragana Simin,; Davor 
Zec 
  

2015/ Rev. 
Latino-Am. 

Enfermagem 
 

14.Práticas de 
enfermagem no 
cateterismo 
venoso 
periférico: a 
flebite e a 
segurança do 
doente 

Salgueiro-Oliveira, 
Anabela de Sousa; 
Basto, Marta Lima; 
Braga, Luciene 
Muniz;Arreguy-Sena, 
Cristina; Melo, Michele 
Nakahara; Parreira, 
Pedro Miguel dos Santos 
Dinis 

2019/ Texto 
contexto - 
enferm. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

O Quadro 3 apresentam-se os tipos de estudos e as 

informações principais relacionadas a incidência da flebite, 

fatores de risco e cuidados de enfermagem encontrados nos 

artigos selecionados para o presente estudo. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Salgueiro-Oliveira,%20Anabela%20de%20Sousa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Salgueiro-Oliveira,%20Anabela%20de%20Sousa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Basto,%20Marta%20Lima%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Basto,%20Marta%20Lima%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Braga,%20Luciene%20Muniz%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Braga,%20Luciene%20Muniz%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Braga,%20Luciene%20Muniz%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Arreguy-Sena,%20Cristina%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Arreguy-Sena,%20Cristina%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Melo,%20Michele%20Nakahara%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Melo,%20Michele%20Nakahara%22
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Quadro 3. Apresentação dos artigos selecionados de acordo 
com os tipos de estudos e as informações principais 
relacionadas a incidência da flebite, fatores de risco e cuidados 
de enfermagem. 

Nº TIPO DE  
ESTUDO 

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS 

1.
 

  

Descritivo 
110 pacientes 
526 cateteres 

Incidência de flebite: 43,2%. Fatores de 
riscos: tempo de internação e o número de 
cateteres inseridos nos pacientes. 
Cuidados de enfermagem: analisar as 
características do paciente e dos 
medicamentos prescritos pela via 
intravenosa (irritante e/ou vesicante, pH e 
osmolaridade), tempo previsto de 
tratamento intravenoso e os fatores de risco 
para a ocorrência de complicações. Avaliar 
riscos e benefícios de cada tipo de cateter, 
considerar as preferências do paciente. 

2.
 

  

Prospectivo 
1262 

pacientes 

Incidência de flebite: 31%. Fatores de 
riscos: Não descrito. Cuidados de 
enfermagem: receber mais cuidados de 
enfermagem auxiliando no processo de 
proteção contra a flebite por AVP. 

3.
 

  

Coorte 
prospectivo 

105 pacientes 
178 Cateteres 

Incidência de flebite: 16,6 %. Fatores de 
riscos: maior duração da terapia 
intravenosa, cateter de maior calibre, uso de 
curativo transparente e algum outro sistema 
de fixação e uso de bomba de perfusão. 
Cuidados de enfermagem: a inserção de um 
CVP de calibre 22 ou 24G, reduz o risco. 

4.
 

  

Prospectivo 
270 pacientes 

Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: O fator pessoal de qualidade da 
veia (regular, ruim) foi uma variável 
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significativa. O fator químico com 
medicamentos com alta osmolaridade, uso 
do meio de contraste. Entre os fatores 
infecciosos, a duração da higiene das mãos 
(≥10 a <20 e ≥20 a <30 s) e o período de 
experiência clínica de enfermagem (≥3 a <5 
anos) foram variáveis significativas. 
Cuidados de enfermagem: não descrito 

5.
 

  

Prospectivo 
observacional 
368 pacientes 
1428 cateteres 

Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: presença de comorbidade, 
infecção atual, tamanho do cateter, tempo in 
situ e o número de administrações de 
soluções de infusão. Cuidados de 
enfermagem: não descrito 

6.
 

  

Prospectivo 
observacional 

  

Incidência de flebite: 31,8%. Fatores de 
riscos: doença crônica, duração do 
cateterismo e tipo de líquido utilizado. 
Cuidados de enfermagem: não descrito 

7.
 

  

Descritivo 
46 pacientes 

Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: sexo masculino, 
imunossupressão (HIV), diabetes, 
imunossupressoras, contagem absoluta de 
leucócitos, número de cateteres inseridos, 
local de cateterismo (dorso do punho), 
tempo de permanência do cateter (2-4 dias), 
medidor de cateter (18G), fixação do cateter 
(curativo não seguro / contaminado), 
regularidade da descarga do cateter (cateter 
nunca lavado) e infusão contínua. Cuidados 
de enfermagem: não descrito 
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8.
 

  

Coorte 
165 pacientes 
447 Cateteres 

Incidência de flebite: 7,15%. Fatores de 
riscos: grau da flebite durante o uso do CIP 
com a cor da pele e de alguns 
medicamentos, quando analisados 
individualmente, com a flebite ocorrida 
durante o uso do CIP e após sua 
retirada. Cuidados de enfermagem: não 
descrito 

9.    Descritivo 
189 pacientes 

Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: tratamento com infusão de 
aminoácidos compostos (OR: 2.624), local 
na articulação do cotovelo (OR: 3.049), nível 
de hemoglobina (OR: 2.492), contagem de 
glóbulos brancos (OR: 2.196) e tamanho do 
cateter (OR: 1.837), tempos de 
permanência >96h. Cuidados de 
enfermagem: não descrito 

10.
    

Coorte 
176 pacientes 
361 cateteres 

Incidência de flebite: 1,25%. Fatores de 
riscos: durante o uso do CIP o fator tempo 
de permanência do cateter ≥ 72 horas. 
Cuidados de enfermagem: não descrito 

11.
    

Coorte 
prospectivo 

92 pacientes 

Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: o tempo de permanência superior 
a 72 horas aumenta o risco para 
desenvolvimento de flebite. Cuidados de 
enfermagem: não descrito 

12.
    

Coorte 
prospectivo 

410 cateteres 

Incidência de flebite: 35,6%. Fatores de 
riscos: Para flebite química, os fatores de 
risco associados foram as lesões cutânea, 
uso de revestimento extra, administração de 
antibióticos. Cuidados de enfermagem: não 
descrito 
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13.
    

Transversal Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: mais da metade dos enfermeiros 
ignorava que o material e o diâmetro do 
cateter poderiam afetar a taxa de incidência 
de flebite. Além disso, a doença de base e 
alto pH dos medicamentos ou soluções, 
Vancomicina e Benzilpenicilina, Aminofilina, 
Cloridrato de amiodarona e Cloreto de 
potássio 7,4% foram identificados como 
potenciais fatores de risco. Cuidados de 
enfermagem: não descrito 

14.
    

Qualitativo Incidência de flebite: não descrito. Fatores 
de riscos: não descrito. Cuidados de 
enfermagem: seleção do local de inserção 
do cateter e seu calibre, avaliação do local 
de inserção quanto aos sinais inflamatórios, 
curativo na inserção, desinfecção de 
acessórios, higienização das mãos e 
participação do doente nos cuidados. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Constata-se no Quadro 3 que mais de 60% dos estudos 

contém a taxa de incidência e apresentam um valor superior a 

30%, no qual excede os 5% preconizado pela Infusion Nurses 

Society (2016). Além destes estudos destaca-se um que 

apresentou o percentual de 31,1% para flebites a partir de 122 

cateteres periféricos analisados (ENES et al., 2016). 

Quanto a questão dos dados sociodemográficos, em 14 

estudos, apenas um apontou o sexo masculino como indicador 

de risco para flebite. Embora este dado seja inconstante, 

variando de um autor para o outro, Pereira et al. (2019), mostrou 

em seus resultados que 56,4% das flebites ocorreram em 

homens com faixa etária entre 41 e 65 anos. 
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Em relação aos fatores de risco, destaca-se o tipo de 

medicação (43%), avaliando características com alta 

osmolaridade, infusão contínua e uso de antibióticos. Em 

seguida, o calibre do cateter (36%), delimitado apenas no 

estudo de Loreto et al (2016), que especifica que o uso do 

calibre 22G a 24G reduz os riscos da flebite e o tempo de 

permanência entre 48 e 96 horas (29%). Inocêncio et al. (2017), 

descreve como principais indicadores de risco para a evolução 

da flebite o uso de antibiótico e tempo de permanência do 

cateter superior a 72 horas.  

Destacando os cuidados de enfermagem que aparecem 

de forma homogênea nestes estudos, há uma predominância 

da escolha do tipo de cateter (21%) e da análise das 

características do paciente (14%) que compreende a avaliação 

do local de inserção e dos sinais flogísticos. Observa-se que há 

uma escassez da descrição de cuidados de enfermagem 

nesses estudos, demonstrando a necessidade de outras 

pesquisas que definam melhor esses cuidados e auxiliem na 

tomada de decisão do enfermeiro, buscando a diminuição da 

incidência de flebite. 

Segundo Salgueiro-Oliveira et al. (2019), os profissionais 

da equipe de enfermagem identificam a seleção do cateter 

como fator de prevenção da flebite e a dor no local da punção 

como principal sintoma para detectar a flebite. Sobre os locais 

de punção, verificou-se que há uma preferência do dorso da 

mão e faces anterior e posterior do antebraço. 

Uma pesquisa mostrou que a maior parte da equipe de 

enfermagem considera a gravidade da incidência dos casos de 

flebite e apontam como um indicador da qualidade do plano de 

cuidados da enfermagem. Algumas ações preventivas da flebite 

seriam: “boas práticas de punção venosa, documentação 
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regular e adequada, e administrar infusões medicamentosas de 

curto prazo” (MILUTINOVIC; SIMIN; ZEC, 2015, p.680). Uma 

questão importante dos mesmos autores, diz respeito aos 

enfermeiros de terapia intensiva, que em sua maioria das vezes 

preferem escolher cateteres de maiores diâmetros mesmo 

sabendo dos risco de flebite, por entender que ao avaliar os 

riscos e benefícios, para o paciente crítico o mais relevante é 

uma administração rápida de volumes com esse tipo de cateter. 

O enfermeiro tem como função no planejamento de 

cuidados que diminuam esses agravos, adotando condutas 

rápidas e eficazes e protocolos de práticas assistenciais que 

possam contribuir positivamente para o estado clínico do 

paciente, viabilizando um bom prognóstico do usuário que 

diminui seu tempo de internação e os gastos da instituição 

(BECCARIA, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

Esses estudos abordam uma realidade preocupante dos 

serviços de saúde, no qual a incidência de flebite é alta e supera 

o que é preconizado pela Infusion Nurses Society. Além disso, 

a disparidade de informações das publicações apontam para 

uma necessidade da continuidade de pesquisas nesse âmbito, 

para que  esses estudos sejam bases para tomada de decisão 

em enfermagem e planejamento do cuidado para que dessa 

forma seja possível alinhar práticas para a prevenção. 

Acerca dos fatores de risco, estes são bem conhecidos 

e apontados nos referidos artigos, embora ainda seja preciso 

estudos científicos que discutam sobre este aspecto de maneira 

mais pontual. Os cuidados de enfermagem para prevenção e 
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tratamento, estes não foram descritos em dez estudos, o que 

sugere-se que em futuras pesquisas sejam elencados de forma 

detalhada no texto para que possam contribuir para o ensino, 

pesquisa e melhora da assistência de enfermagem.  

Conclui-se que o presente estudo embora com suas 

limitações, alcançou o objetivo proposto e mais uma vez reforça 

a necessidade de novos estudos a respeito dos fatores de risco 

e principalmente dos cuidados de enfermagem de maneira que 

possa prevenir a flebite e tratá-la do melhor modo fazendo com 

que a incidência seja reduzida e a assitencia de enfermagem se 

desenvolva de forma benéfica para os pacientes podendo 

diminuir o tempo de internação, gastos e melhor atuação dos 

profissionais de saúde. 
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RESUMO: O estresse laboral se configura como um dos 

principais responsáveis pelo afastamento de profissionais do 

trabalho no cenário contemporâneo. Dentre os mais vulneráveis 

encontram-se os profissionais de Enfermagem que atuam em 

Unidades de Terapia Intensiva, um setor hospitalar no qual a 

assistência é complexa e permeada pelo manuseio de alta 

tecnologia a fim de garantir o suprimento das necessidades 

básicas à vida do paciente crítico. Mediante esta conjuntura, 

este estudo tem por objetivo identificar os principais fatores 

responsáveis por desencadear o estresse na equipe de 

Enfermagem atuante na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-

se de uma revisão integrativa da literatura, no qual as buscas 

ocorreram nos meses de outubro e novembro nas bases de 

dados MEDLINE, LILACS e BDENF, todas acessadas através 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). No total, 16 artigos foram 

selecionados para compor a amostra deste estudo. Destacam-

se má remuneração, múltiplos vínculos empregatícios, contato 

mailto:gabriellebezerras@gmail.com
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direto com o sofrimento, morte, desvalorização e sobrecarga de 

trabalho como principais fatores que acarretam no estresse. 

Assim, ao se detectar os porquês do elevado índice de estresse 

entre estes profissionais, pode-se perceber a magnitude da 

temática e se ampliar a visão acerca da saúde do trabalhador 

da saúde. Espera-se que os resultados desse estudo possam 

fomentar discussões de medidas direcionadas à redução dos 

danos a estes indivíduos, cujo impacto refletirá na melhora do 

cuidado. 

Palavras-chave: Enfermagem. Estresse. Unidade de terapia 
Intensiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estresse é um problema de saúde pública que afeta 

quase 90% da população. Esse evento se torna evidente na 

sociedade capitalista que é dirigida por rotinas exaustivas de 

trabalho, nas quais os indivíduos são expostos por uma 

diversidade de estressores que infringem de maneira 

significativa na saúde do trabalhador (ZAVALIS et al., 2019). 

O estresse ocupacional se configura como um dos 

principais entraves responsáveis por impossibilitar o indivíduo 

ao exercício pleno das suas funções, acarretando em 

afastamentos e aposentadorias antecipadas decorrente da 

exorbitante carga de trabalho desproporcional as capacidades 

do trabalhador, causando efeitos sobre o biopsicossocial do 

indivíduo ao estimular alterações no organismo tanto a nível 

psicológico quanto fisiológico. Isto posto, há uma ruptura da 

homeostase do indivíduo o levando a adaptar-se e ao 

esgotamento (GOUVEIA et al., 2015; TRETTENE et al., 2018; 

UENO et al., 2017).  
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Dentre as profissões mais vulneráveis a esta 

problemática encontra-se a Enfermagem, no qual o profissional 

enfermeiro é o principal gerenciador do cuidado e responsável 

pela supervisão de sua equipe, assim como pelo provimento de 

recursos para realização de uma assistência segura 

(TRETTENE et al.,, 2018; UENO et al., 2017).  

Os estudos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

revelam que os profissionais de Enfermagem enfrentam 

elevados níveis de estresse, variando desde o ambiente 

desgastante até a gravidade do paciente que demanda rotinas 

exigentes e rapidez na tomada de decisões por parte do 

profissional, além do excesso de trabalho, atividades 

gerenciais, manuseio de tecnologias duras, fatores emocionais 

e discordância quanto as realizações de tarefas. Por esse 

motivo, a dinâmica laboral intensa na UTI interfere não só na 

saúde do profissional de Enfermagem, mas põe em risco a vida 

de quem ele cuida (ALMEIDA; FÓFANO, 2016; GOUVEIA et al., 

2015; TRETTENE et al., 2018; ZAVALIS et al., 2019). 

 De fato, os efeitos do estresse não são determinados 

apenas pela presença de estressores, mas também pela 

intensidade destes e pelo tempo que o indivíduo é exposto, 

caracterizando a cronicidade deste problema de saúde que 

pode diminuir as funções cognitivas, levar a irritação, e 

influenciar negativamente à memória e atenção (ZAVALIS et al., 

2019). 

Assim, têm-se realizado pesquisas acerca da temática do 

estresse com o objetivo de desenvolver propostas voltadas para 

essa área, a fim de reduzir as consequências negativas deste 

fenômeno atual para a saúde do profissional, tendo em vista 

que o ambiente de trabalho consiste em um mecanismo de 
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consumação do indivíduo perante a sociedade e a si (TEIXEIRA 

et al., 2017).  

Desse modo, é necessário o conhecimento acerca dos 

desencadeadores do estresse para que sejam elaboradas 

ações efetivas e resolutivas no seu enfrentamento e, para isso, 

este trabalho objetiva identificar os principais estressores nos 

profissionais de Enfermagem atuantes na UTI encontrados na 

literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na qual 

são realizadas buscas com o objetivo de condensar as 

principais conclusões encontradas em pesquisas pregressas 

relacionadas ao que se tem por objetivo no estudo vigente 

(OZANAM et al., 2019). 

Seguindo o que é preconizado por este tipo de estudo 

são elencadas etapas para sua realização, sendo elas: 1) 

seleção do tema e suposição ou questão norteadora; 2) fatores 

de inclusão e exclusão que definem quais estudos serão 

elencados ou não; 3) escolha de quais resultados serão 

retirados dos estudos analisados para compor a pesquisa; 4) 

análise das informações; 5) interpretação; 6) resumo do estudo 

(OZANAM et al., 2019). 

 A pesquisa vigente, consoante ao preconizado pelo tipo 

de estudo, foi dividido em etapas tendo por início a elaboração 

da questão de pesquisa; construção dos critérios de inclusão e 

exclusão; seleção das bases de dados nas quais seriam 

realizadas a coleta de dados; triagem dos artigos por meio de 

título e resumo; e, para concluir, análise, na íntegra, e 

exposição dos resultados obtidos com os estudos selecionados. 
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Este estudo aborda a seguinte questão de pesquisa: “Quais os 

principais estressores que atingem a equipe de Enfermagem 

atuante em Unidades de Terapia Intensiva?”. 

 A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro e 

novembro de 2019, em pares, em computadores diferentes e 

utilizando a mesma rede de internet. As bases de dados 

utilizadas foram: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), BDENF - Enfermagem, 

acessadas através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), cujo 

acesso se deu por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

 No que tange os critérios de inclusão foram selecionados 

artigos publicados nos últimos cinco anos nos idiomas inglês, 

português e espanhol, e que se encontravam disponíveis para 

leitura gratuita e na íntegra. Dentre os excluídos encontram-se 

teses, dissertações aqueles cuja temática destoa do objetivo do 

estudo, apresentavam duplicatas e os que necessitavam de 

pagamento para acesso na íntegra. 

 Para realização das buscas foram utilizados os 

descritores em saúde (DeCS) a seguir: “Enfermagem”, 

“Estresse”, “UTI”, sendo a combinação destes realizada por 

meio do operador booleano “AND”. 

 Inicialmente foram lidos os títulos e resumos dos 146 

artigos obtidos após a realização do cruzamento anteriormente 

citado. Subsequentemente, a análise dos artigos selecionados 

deu-se através da elaboração de um quadro contendo os 

principais resultados de cada estudo que será posteriormente 

explanado. 

 Por fim, após este delineamento metodológico, foram 

elencados 16 artigos por abordarem a temática que se deseja 

avaliar.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Consoantes aos critérios metodológicos de inclusão e 

exclusão foram obtidos 16 artigos, os quais se encontram 

descritos no Quadro 1. No qual consta o título, resultados, ano 

de publicação e amostra.  

 

Quadro 1. Artigos elencados para pesquisa. 
TÍTULO RESULTADOS ANO AMOSTRA 

1. Clima de 

segurança em 

terapia intensiva 

para adultos: foco 

nos profissionais 

de enfermagem 

Sobrecarga de trabalho e 

desvalorização 

profissional 

2019 13 Enfermeiros 

e 15 Técnicos 

de 

Enfermagem 

2. Níveis de 

estresse da 

enfermagem nas 

unidades de 

terapia intensiva 

Sobrecarga de trabalho; 

má remuneração; 

múltiplos vínculos 

empregatícios; descaso 

com a própria saúde; 

contato constante com a 

dor, sofrimento e morte 

de indivíduos 

2019 Dos 72 

participantes, 

95% são 

Técnicos de 

Enfermagem 

3. Perceived stress 

and coping 

strategies among 

ICU nurses in 

government tertiary 

hospitals in Saudi 

Arabia: a cross-

sectional study 

Culpa, descompromisso 

comportamental 
2019 154 

Enfermeiros 

4. Estresse – 

realidade 

vivenciada por 

Atividades 

administrativas e de 

supervisão; limitação da 

2018 26 Enfermeiros 
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enfermeiros 

atuantes em um 

Centro de Terapia 

Intensiva 

autonomia; políticas 

institucionais 

 
 
 
Quadro 1. Artigos elencados para pesquisa (continuação) 

5. Riscos 

psicossociais em 

enfermagem de 

terapia intensiva: 

reflexão sobre 

possíveis 

soluções 

Reduzido dimensionamento 

de pessoal; má remuneração; 

sobrecarga de trabalho e 

desvalorização 

2017 - 

 

 

 

6. Sofrimento 

moral dos 

enfermeiros, em 

situações de final 

de vida, em 

unidades de 

terapia 

Enfrentamento da dor, 

doença e  morte; lidar com a 

família; autonomia limitada 

2017 11 

Enfermeiros 

7. Sources of 

distress for 

physicians and 

nurses working in 

Swiss neonatal 

intensive care 

units. 

Ausência de discussões de 

caso e reuniões; 

descontentamento com o 

processo de tomada de 

decisão; banalização do 

tratamento 

2017 26 Médicos, 

302 

Enfermeiros 

8. Estresse 

ocupacional na 

enfermagem 

atuante na 

unidade de 

terapia intensiva  

Convivência com o 

sofrimento; condições de 

trabalho; incompreensão da 

família; desvalorização; 

limitações do tratamento; 

gerência; múltiplos vínculos 

empregatícios; poluição 

sonora; acidentes de 

2017 - 
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trabalho; lidar com o 

processo de morte e morrer 

9. The body 

speaks: physical 

and 

psychological 

aspects of stress 

in nursing 

professionals 

 

Dupla jornada feminina de 

trabalho; restrição do sono; 

ausência de descanso e lazer 

2016 21 

profissionais 

de 

Enfermagem 

Quadro 1. Artigos elencados para pesquisa (continuação) 
10.Estratégias de 

coping utilizadas por 

trabalhadores de 

enfermagem em 

terapia intensiva 

neonatal  

Dupla jornada de 

trabalho associada a 

fatores externos, no 

caso das mulheres; 

fatores emocionais 

2016 5 Enfermeiros e 

18 Técnicos de 

Enfermagem 

11.Decreased 

Stress Levels in 

Nurses: A Benefit of 

Quiet Time 

Excesso de luz e 

poluição sonora do 

ambiente 

2015 22 Enfermeiros 

12. Estresse, coping 

e burnout da Equipe 

de Enfermagem de 

Unidades de Terapia 

Intensiva: fatores 

associados 

Ausência de horário fixo 

para exercício do 

trabalho; insatisfação 

quanto à organização, 

ao quantitativo de 

pessoal e materiais 

2015 120 

Enfermeiros e 

244 Técnicos e 

Auxiliares de 

Enfermagem 

13. Avaliação do 

estresse e sintomas 

apresentados pelos 

enfermeiros de 

unidades de terapia 

intensiva pediátricas 

Remuneração; 

exposição contínua a 

ruídos; assistência 

direta ao paciente 

terminal; insegurança 

profissional; múltiplas 

jornadas de trabalho, 

acima das 30 horas 

 

2015 21 Enfermeiros 
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14. Stress level 

among intensive 

care nurses in the 

municipality of 

Paraná (Brazil) 

Contato com a morte 

dos pacientes; 

situações de 

emergência; assistência 

aos familiares e relação 

tempo-eficiência para 

realização do trabalho. 

2014 60 Enfermeiros 

15. Quality of work 

life: repercussions 

for the health of 

nursing worker in 

intensive care 

Más condições de 

trabalho 
2014 4 Enfermeiros e 

11 Técnicos de 

Enfermagem 

 
Quadro 1. Artigos elencados para pesquisa (continuação) 

16. Prazer e sofrimento: 

avaliação de 

enfermeiros 

intensivistas à luz da 

psicodinâmica do 

trabalho 

Reduzido 

dimensionamento de 

pessoal; 

desvalorização; má 

remuneração 

2014 44 

Enfermeiros 

Fonte: autores da pesquisa.  

 

Observou-se que, dentre o recorte de tempo 

determinado para seleção dos artigos, foram elencados três 

artigos de 2014, três em 2015, dois em 2016, quatro em 2017, 

um em 2018 e 3 em 2019, sendo o ano de 2017 com o maior 

número de publicações sobre a temática. Cabe ressaltar ainda 

que todos os anos pesquisados apresentaram artigos sobre o 

tema. 

Dentre os tipos de estudos utilizados pelos autores dos 

artigos selecionados viu-se que: nove são estudos descritivos, 

destes, três de abordagem quantitativa, quatro qualitativos e 

dois transversais. Ainda, obteve-se um estudo de coorte 
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transversal, um transversal, um analítico, uma revisão de 

literatura, um de reflexão e uma pesquisa exploratória.  

Relativo às fontes de dados, a LILACS obteve sete 

artigos selecionados, seguido da MEDLINE com cinco artigos 

e, por último, a BDENF com quatro artigos, dos quais um 

encontrava-se também na LILACS. 

Quanto aos principais estressores obtidos após leitura e 

análise dos artigos constam: má remuneração, dupla jornada 

de trabalho/múltiplos vínculos empregatícios, contato com a 

morte, dor e sofrimento na liderança dos fatores que levam ao 

estresse desses profissionais, estando presentes em cinco 

artigos cada, seguidos da desvalorização que foi citada em 

quatro artigos. Referente a sobrecarga e condições de trabalho 

estão presentes em três estudos cada. Ainda, vale ressaltar que 

no quesito condições de trabalho estão inclusos poluição 

sonora, acidentes de trabalho e lidar com a família. Relativo ao 

dimensionamento, ausência ou redução de autonomia, 

atividades gerenciais, ausência de descanso/lazer foram 

encontrados em dois trabalhos cada. 

Referente aos países em que foram realizadas as 

pesquisas, o Brasil foi o país que apresentou o maior número 

de artigos selecionados com treze no total, seguido de Arábia 

Saudita, Suíça e Estados Unidos, nos quais foram elencados 

apenas um artigo de cada.  

 No que tange ao idioma, dez encontravam-se em 

português, corroborando com a língua falada no país que 

obteve o maior número de trabalhos escolhidos. Vale ressaltar 

que alguns artigos produzidos no Brasil estavam em inglês e, 

por isso, a relação entre o idioma e o país apresentam variação. 

Já em inglês foram elencados seis e não se obtiveram artigos 

em espanhol. 
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  Pode-se constatar que dentre os artigos analisados 

sobre a temática há predominância dos profissionais técnicos 

de enfermagem e cujo sexo é feminino. Este fato decorre das 

mulheres optarem por profissões voltadas para a área da saúde 

devido à afinidade com o exercício do cuidar. Além disso, 

observa-se nessa população a presença de condições 

estressoras externas, como atividades do lar, associadas a 

múltiplas jornadas de trabalho (ALBUQUERQUE et al., 2015; 

VASCONCELOS; MARTINO, 2017).  

 Quanto as questões de dimensionamento, a Resolução 

543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

aborda o dimensionamento mínimo da equipe de Enfermagem 

nas 24 horas para os locais de internação por meio de diversos 

parâmetros. Dentre eles, têm-se o sistema de classificação do 

paciente, no qual, para cuidados intensivos preconiza-se que 

52% sejam de enfermeiros (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2017). 

Observou-se que o quantitativo profissional entre 

enfermeiros e técnicos de enfermagem é divergente da 

legislação, pois, apesar da maioria dos estudos abordarem 

isoladamente os profissionais de nível superior, ainda é 

perceptível o elevado número de profissionais do nível médio 

sobrepondo-se aos graduados.  

O estudo de Souza et al. (2019) corrobora com a 

discrepância entre a legislação do profissional e este 

quantitativo. Este fato, associado ao aumento da carga de 

trabalho propicia a delegação de funções que são exclusivas do 

enfermeiro, profissional este, cuja responsabilidade e 

exclusividade são maiores frente ao exercício de suas tarefas 

quando a assistência dá-se em pacientes críticos.  
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Acresce ainda que um dos agravantes mais encontrados 

como causa de estresse e consequência do reduzido 

dimensionamento de pessoal supracitado foi a sobrecarga de 

trabalho desses profissionais de saúde associado a má 

remuneração que leva ao profissional a acumular vínculos 

empregatícios a fim de obter uma melhor renda.  

O excesso de trabalho associado ao ritmo de vida 

acelerado traz consigo uma realidade ao trabalhador em que o 

mesmo fica apto a vivenciar experiências desfavoráveis como 

consequência. Dentre elas têm-se a desatenção para com a 

própria saúde e a falta de lazer, muito relatada entre eles.  

Consoante a este fato, os achados na literatura mostram 

que o excesso de trabalho afeta o tempo disponível para família 

e amigos e, consequentemente, corrobora para repercussões 

biopsicossocias, assim como menor rendimento na qualidade 

da assistência prestada (OZANAM et al., 2019).  

 A remuneração, reduzida autonomia e desvalorização 

profissional também são elencados como fatores 

predisponentes ao estresse.  

Quanto à autonomia foi analisado que a sua ausência 

decorre da soberania do saber médico quanto aos cuidados 

direcionados ao fim da vida dos pacientes sem perspectivas 

terapêuticas, no qual o profissional enfermeiro muitas vezes 

não é escutado. Isto confronta o fato de que a equipe de 

enfermagem permanece mais tempo na assistência direta ao 

paciente, o que possibilita subsídio necessário para participar 

destas tomadas de decisões (COSTA et al., 2017). 

A reduzida autonomia advém do surgimento da 

profissão, no qual a enfermagem possuía teor religioso e 

filantrópico, submetendo-se a alienação do seu processo de 

trabalho. Posto isso, estes profissionais encontram situações 
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adversas quanto a remunerações discordantes com a sua carga 

de trabalho, bem como quanto à sistematização política, o que 

favorece a perda de autonomia e consequente desvalorização 

da categoria (CAMPOS et al., 2014; COSTA et al., 2017).  

 Segundo Ozanam et al. (2019), as condições de trabalho 

são aquelas referentes aos recursos humanos e de materiais 

que permitem a realização da assistência. O reduzido número 

de pessoal e equipamentos para prestação do serviço acarreta 

em esgotamento físico e mental da equipe de Enfermagem, 

conforme os resultados obtidos e a literatura. 

Sabe-se ainda, que o ambiente hospitalar corrobora para 

a assistência de maior qualidade ao paciente com o intuito de 

fazê-lo prosperar em seu tratamento. Assim, há a presença dos 

mais diversos aparelhos modernos, que favorecem e facilitam 

o cuidado por possuírem um monitoramento mais preciso e 

direcionado (FERNANDES et al., 2017).  

No entanto, estas ferramentas geram a poluição sonora 

que, além de causar um desconforto acústico, é um problema 

de saúde coletiva responsável por causar uma série de 

problemas aos indivíduos, tais como: distúrbios do sono, 

psicofisiológicos, diminuição da performance laboral, 

hipertensão, além do agravamento de doenças vasculares 

(FERNANDES et al., 2017; SANTOS et al., 2017).  

Sabendo que existem pacientes que necessitam de 

atendimento especializado com vigilância de 24 horas em UTI, 

esse ambiente está propício a ser um fator estressor tanto para 

quem recebe quanto a quem presta a assistência. Desse modo, 

é de extrema relevância um ambiente silencioso e tranquilo 

para benefício tanto da pessoa que está recebendo cuidados, 

quanto da equipe hospitalar que são afetados com o cansaço, 
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estresse e danos psicológicos. (FERNANDES et al., 2017; 

SANTOS et al., 2017).         

Além disso, o contato direto e rotineiro com o sofrimento 

humano, assim como com o risco iminente de morte acarreta 

em grande desgaste emocional nestes profissionais. A literatura 

corrobora com estes resultados ao abordar a ausência de 

proximidade com o tema durante a formação destes 

profissionais, o que promove o desencadeamento de estresse 

e consternação, bem como a interpretações inadequadas da 

morte como uma “batalha” perdida frente à assistência prestada 

(NUNES et al., 2016). 

Acresce ainda que o relacionamento e cuidados são 

estendidos aos familiares dos pacientes críticos, sendo citado 

como um dos fatores estressores na equipe de Enfermagem 

pelos estudos analisados. Isto decorre do fato da formação de 

vínculos e de ter que lidar com o esgotamento emocional destes 

frente a um familiar que se encontra enfermo (COSTA et al., 

2017; TRETTENE et al., 2016). 

Ademais, ao se estender a assistência aos parentes 

também aumenta-se a carga de trabalho do profissional, o que 

o leva a desestabilização física e psicológica (TRETTENE et al., 

2016). 

 Também, foram obtidos como resultados as atividades 

administrativas a serem realizadas no setor como 

desencadeador do estresse.  

Segundo Ozanam et al. (2019), isto decorre da 

sobreposição do trabalho gerencial sobre o concernente à 

assistência, nos quais os profissionais referem que este 

acontecimento exige uma intensa demanda que prejudicam os 

cuidados e proporcionam ao profissional da enfermagem perda 

de identidade e insatisfação laboral.  



FATORES ESTRESSORES NA EQUIPE DE ENFERMAGEM ATUANTE EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA 

134 
 

  Diante do exposto foram observados os diversos fatores 

estressores detectados na equipe de Enfermagem que acabam 

por se tornar agravante face  a responsabilidade demandada e 

o desgaste físico e psicológico causadas a esses profissionais.  

Assim, pode-se perceber que quando há a perda no 

equilíbrio e na capacidade do indivíduo de contornar situações 

que lhe causam estresse observam-se as repercussões 

negativas à saúde do trabalhador, tais como, redução nos 

níveis de satisfação ao se exercer a profissão. Isto posto, 

observa-se um comprometimento na assistência prestada ao 

paciente, prejudicando o processo de trabalho, as tomadas de 

decisões e o gerenciamento do cuidado (CAMPOS et al., 2014; 

OZANAM et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

O profissional de enfermagem é mencionado como 

aquele que permanece em contato direto e por mais tempo na 

prestação da assistência ao paciente crítico, além de extender 

os seus cuidados a familiares/amigos com desordens 

emocionais devido ao quadro de saúde do ente.  

 De acordo com a literatura, a equipe de Enfermagem 

encontra-se em maior grau de vulnerabilidade no 

desenvolvimento do estresse laboral e suas consequências a 

níveis biológicos, físicos e mentais.  

 Após análise dos artigos elencados, pode-se observar 

que a má remuneração, sobrecarga de trabalho associada às 

suas condições, reduzido dimensionamento de pessoal, 

ausência de reconhecimento e autonomia destes profissionais, 

contato com a morte e sofrimento do indivíduo, dupla jornada 

de trabalho relacionado à ausência no meio social e familiar, e 
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poluição sonora são os principais fatores responsáveis por 

desencadear o estresse laboral nos profissionais atuantes na 

UTI.  

 Acresce ainda que é cabível evidenciar que os dados 

obtidos devem ser avaliados em conjunto, pois, após 

interpretação dos achados, observou-se que a maioria deles 

ocorre de modo inter-relacionado. Portanto, estes fatores são 

fruto de um processo mais abrangente e complexo. 

 Diante disso, os resultados obtidos revelam a pertinência 

de se discutir à temática acerca da saúde do profissional de 

Enfermagem ao abordar as causas que permeiam esta área. 

Além disso, propicia a discussão e pretexto para elaboração de 

intervenções que possibilitem extinguir e/ou reduzirem os 

estressores, a fim de garantir a integridade física e mental dos 

trabalhadores da área e, consequentemente, um cuidado 

seguro e mútuo tanto para os pacientes, quanto para os 

profissionais. 
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RESUMO: Objetivou-se descrever a importância das 
orientações do enfermeiro para pacientes dialíticos sobre os 
cuidados com o cateter de acesso venoso para a hemodiálise. 
Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão narrativa da literatura. 
A busca ocorreu na Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e no Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO) no período de julho de 2018 a novembro de 
2019 com amostra final de 20 artigos. A Insuficiência Renal 
Crônica (IRC) é a perda irreversível de funções renais e 
representa um preocupante problema de saúde pública. Esta 
enfermidade atrapalha a qualidade de vida comprometendo o 
bem-estar físico, mental e social. Portanto, é necessário que o 
enfermeiro tenha noção em relação às atividades específicas 
da equipe de enfermagem na hemodiálise, uma vez que a 
realização dos procedimentos de forma exata trará segurança 
para o paciente. Desse modo, torna-se indispensável estimular 
suas capacidades, habilidades e potencial de reação humana, 
propiciando que ele se adapte de maneira positiva ao novo 
estilo de vida e assuma o controle de seu tratamento, com apoio 
e segurança do responsável. Os cuidados praticados no cateter 
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são de extrema importância para a boa progressão da diálise, 
como o uso de técnica asséptica para a inserção do 
equipamento; Higienização das mãos; A escolha adequada 
para o curativo e os cuidados gerais para evitar a presença de 
flebite. 
 

Palavras-chaves: Enfermagem. Hemodiálise. Cateter. 

 

INTRODUÇÃO  

O rim é um órgão que apresenta múltiplas funções, entre 

estas à excreção de produtos finais, produções hormonais, 

controle do equilíbrio hidroeletrolítico, do metabolismo 

acidobásico e da pressão arterial (PA). Entretanto, é um órgão 

suscetível a perturbações que desregulam estas funções,  e 

esses distúrbios são associados a diversos fatores de risco, e 

morbidades, dentre os quais pode-se citar pessoas com 

diabetes tipo 1 e 2; indivíduos hipertensos, idosos, portadores 

de obesidade (IMC> 30Kg/m2); com doenças do aparelho 

circulatório; tabagistas e exposição a elementos nefrotóxicos, 

sedentarismo, pouca ingesta hídrica, alcoolismo. (MEDEIROS, 

2018). 

Nos últimos anos, é crescente o número de pessoas 

acometidas pela insuficiência renal crônica (IRC), e o aumento 

progressivo do uso do tratamento dialítico, em decorrência a 

parada funcional do rim. Nesse contexto, a hemodiálise é um 

procedimento de saúde usado para remover toxinas do corpo, 

se fazendo necessária em casos em que as comorbidades 

supracitadas estão associadas às alterações heterogêneas que 

afetem desde a estrutura renal até a sua funcionalidade, dessa 

forma se tornando o principal meio de tratamento, e um dos 

mais efetivos na patologia renal (TEODÓZIO, 2018).  
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Para realizar este procedimento é necessário puncionar 

de um acesso venoso eficiente e de grosso calibre, podendo ser 

jugular interna, subclávia e femoral. Em terapias hemodialíticas 

agudas, faz-se uso de um acesso temporário via inserção 

percutânea de um cateter em veia profunda ou central 

calibrosa. Mas, a indicação geral é que o cateter seja inserido 

na veia jugular interna direita, visto que a subclávia é associada 

a intercorrências como pneumotórax, perfusão da artéria 

subclávia, lesão no plexo braquial e estenose central (SILVA, 

2018). 

Zica (2016) ressalta que as complicações mais 

prevalentes no uso de cateteres são as infecciosas, 

hemorrágicas e mecânicas, com isso, a resistência dos 

microrganismos aos antimicrobianos também caracteriza um 

problema importante, uma vez que o acesso venoso é decisivo 

no tratamento de pacientes em hemodiálise, pois a manutenção 

deste acesso está diretamente ligada à qualidade de vida deste 

paciente e sua sobrevivência. Então, o controle de infecção é 

um dos fatores primordiais no cuidado ao uso de CVC. 

 O paciente que depende da hemodiálise convive com 

uma grande mudança no seu cotidiano, sendo que o modo de 

enfrentamento dessa situação é único e intrínseco a cada 

indivíduo, é de suma relevância para a assistência de 

enfermagem que preza o cuidado holístico do ser humano e 

uma atenção qualificada. Sendo necessário o estímulo da 

adaptação de forma positiva ao novo estilo de vida, 

incentivando-o a assumir o controle do seu tratamento, e 

orientando sobre a extrema valia a diálise (RIBEIRO, 2016). 

Os profissionais de enfermagem devem ficar atentos em 

relação às possíveis complicações que podem ocorrer em 

clientes submetidos a este tipo de terapia, por ser um processo 
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novo, e que necessita de total apoio e atenção, bem como 

orientá-los sobre os cuidados com o cateter venoso e sua 

necessidade de uso. As principais complicações que podem 

ocorrer são a hipotensão, arritmias, alterações glicêmicas, 

obstrução do fluxo por coagulação do sistema, sangramentos e 

hipotermia, perca do acesso, flebites, e edema local (SILVA, 

2018).  

A orientação correta para o cliente sobre estes aspectos 

pode favorecer o processo de gerenciamento em enfermagem 

no manejo clínico de pacientes sob o uso do cateter venoso 

central das hemodiálises, com conhecimentos acerca do tipo de 

vaso(periférico, central, femoral); Tempo de utilização; Sitio de 

inserção; já que, com as devidas informações, este paciente ou 

seu acompanhante poderá comunicar qualquer perturbação 

fisiologia que está sofrendo decorrente do procedimento de 

saúde, evitando uma ocorrência mais grave (SOARES, 2015). 

Santos (2018) afirma que os pacientes desejam que os 

profissionais, em especial o enfermeiro, estejam com eles 

realizando orientações durante os procedimentos que 

envolvam o cateter venoso central, e que permaneça presente 

todo tempo de procedimento, pois sentem seguros e 

confortáveis com a presença de um profissional, uma vez que, 

o mesmo é ativo em todo o processo. 

Diante do exposto foi formulada a questão de pesquisa: 

qual a importância das orientações do enfermeiro para 

pacientes dialíticos sobre os cuidados com o cateter de acesso 

venoso para hemodiálise? Tendo desta forma o objetivo de 

descrever a importância das orientações do enfermeiro para 

pacientes dialíticos sobre os cuidados com o cateter de acesso 

venoso para hemodiálise. 
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METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa 

da literatura, método que consiste em uma análise ampla da 

literatura, sem estabelecer uma metodologia rigorosa e 

abrangente, replicável em nível de   reprodução   de   dados   e   

respostas   quantitativas   para   questões específicas 

(VOSGERAU; ROMANOWSK, 2014). 

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). A seleção dos 

manuscritos foi realizada entre o período de julho de 2018 a 

novembro de 2019. 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados 

para pesquisa foram:enfermagem, hemodiálise, cateter. Para 

refinamento do material, utilizou-se o operador booleanoand 

combinados da seguinte forma: Enfermagemand Hemodiálise, 

Enfermagemand cateter, Hemodiáliseand Cateter e adotou-se 

o vocabulário estruturado Descritores em Ciências da Saúde - 

DeCS. Os critérios de inclusão foram: Periódicos em língua 

portuguesa que abordassem a questão de pesquisa, disponível 

na integra gratuitamente no período de 2014-2019. Quanto aos 

parâmetros de exclusão destaca-se: textos em outros idiomas, 

artigos duplicados, em forma de resumos e carta ao editor, e 

pesquisas que não se encaixassem sobre a temática proposta. 

Após a utilização dos critérios de elegibilidade e a 

seleção por títulos e resumo, ano de publicação, principais 

resultados dos estudos, local de origem.  A busca resultou em 

uma amostra final foi de 20 artigos, que foram inseridos na 

proposta desse estudo. Os trabalhos selecionados lidos, e 
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destes se compôs a amostra deste estudo. Os estudos 

selecionados foram inseridos no instrumento de avaliação e 

depois examinados os seus resultados perante interpelação 

mostrada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

 

 Horta Lopes (2017) Atualmente a DRC é uma doença 

que se tornou um problema de Saúde Pública, diante do 

aumento significativo em prevalência e incidência. Quando não 

é tratada, e ou não controlada, evolui para doença renal 

terminal, responsável pelo aumento da morbimortalidade, 

necessitando de terapia renal substitutiva.  

 Os avanços tecnológicos como o aprimoramento de 

máquinas, fabricação de dialisadores eficientes e seguros, 

desenvolvimento de técnicas cirúrgicas de confecção de 

acessos vasculares permanentes, fizeram da hemodiálise a 

principal alternativa para tratamento de renais crônicos. Hoje a 

hemodiálise mantém a vida de milhares de pessoas no mundo, 

proporcionando todas as condições clínicas necessárias a 

aqueles que   aguardam   pelo   transplante renal (LOIOLA, 

2017). 

 Munizet al (2015), ressaltam em seu estudo que 

pacientes com IRC necessitam do tratamento com hemodiálise, 

e isso lesiona aspectos relacionados ao estilo de vida do 

paciente e da família, leva ao desgaste físico, alterações 

mentais e emocionais, destacando assim o fundamental e 

indispensável papel do enfermeiro, onde o mesmo corrobora 

com conhecimentos e competências para cuidar do paciente 

portador de IRC, e estimula-lo ao enfrentamento da doença e 

do processo do tratar da doença. 
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 O déficit de autocuidado é perceptível quando o paciente 

se acha limitado e incapaz de prover um autocuidado 

sistemático, necessitando de suporte da enfermagem. Esta 

carência ocorre quando as habilidades do indivíduo são 

insuficientes para satisfazer as suas demandas terapêuticas, 

sendo neste caso, o enfermeiro provedor do cuidado e medidas 

que busquem minimizar os pensamentos negativos, mas sim, 

positivos sempre buscando forças para vencer e permanecer 

firme em busca da melhoria (FRAZAO, 2014). 

 As orientações dos enfermeiros que proporcionem aos 

pacientes informações sobre a doença e seu tratamento, como 

por exemplo, seus sintomas, precauções físicas e 

recomendações sobre os cuidados com o cateter e com a 

Fístula Arteriovenosa (FAV), podem garantir maior adesão à 

terapêutica instituída, e confiança do mesmo para se dedicar ao 

método terapêutico, confiando em uma possível cura  

(CASTOLDI; GARCIA; HARTWIG, 2016). 

 O conhecimento da atividade da hemodiálise é fator 

crucial para o cliente entender as complicações, restrições 

alimentares e as restrições hídricas, nos quais interferem no 

autocuidado, tendo em vista que o indivíduo é o principal 

responsável para sua qualidade de vida, convivendo com a 

diálise.Assim, o enfermeiro pode/deve orientá-lo em todas as 

etapas da terapia, assegurando assim uma diálise completa e 

proveitosa, capaz de adequar a uma vida normal, mesmo 

fazendo uso de tal intervenção  (GARCIA; ZAMPOLI, 2016). 

 Usualmente, é explícito inúmeras pessoas iniciarem o 

tratamento da hemodiálise em caráter emergencial devido o 

agravamento da patologia renal. Assim sendo, sem um preparo 

anterior, pressupõe-se que a sua submissão aos procedimentos 

para uma Terapia Renal Substitutiva (TRS) pode parecer 
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altamente dolorosa e traumática. Nesse contexto, observa-se 

que esses eventos são capazes de gerar um alto grau de 

estresse no enfermo, dificultando sua adesão ao tratamento 

medicamentoso e às ações para o autocuidado, e tornando as 

intervenções negativas pela falta de conhecimento acerca 

(SOARES, 2017). 

 É importante salientar ainda que, é de responsabilidade 

do profissional enfermeiro a transmissão de conhecimentos 

sobre a doença e tratamento para o paciente e seus familiares, 

promovendo assim conforto e auxiliando-os a conviver melhor 

com essa doença crônica, e proporcionando uma reação 

positiva na intervenção, e benefícios ao cliente, pela repleta 

ação (SILVA et al., 2019). 

 O doente necessita entender, desde o início do programa 

hemodialítico, e que no caso de seu abandono quanto ao 

tratamento, lhe trará graves consequências, algumas vezes 

fatais. O enfermeiro terá de comunicar ao paciente as 

instruções corretas para que ele possa decidir adequadamente 

sobre suas responsabilidades, e deveres, convencendo a 

permanecer firme na terapia (RIBEIRO et al., 2016). 

 Destaca-se também a relevância de um cuidado 

cauteloso e humanizado a estes usuários, para que se 

mantenham motivados e principalmente aderidos a um 

tratamento considerado difícil e que apresenta repercussões 

diretas em sua vida e de seus familiares. É possível garantir que 

a relação interpessoal, principalmente paciente, equipe e 

família, que auxiliam na adesão e demonstre que cada um tem 

sua importância fundamental no tratamento, e que juntos 

promovem o sucesso da operação (SILVA, 2017). 

 Ribeiro et al (2016) salientam que devido enfermeiro 

estar em contato direto com o paciente, família e demais 
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membros da equipe multiprofissional, transfigura-se  

responsável pela oferta das ações para o paciente e a família 

sobre a doença, suas implicações e limitações, funcionamento 

e melhoria, assim como informar sobre o processo terapêutico, 

aspectos técnicos do tratamento da hemodiálise e aletar para 

possíveis problemas psicológicos que o paciente possa vir a 

apresentar em decorrência a sua doença. 

 Frazao (2014) complementa elencando que os 

profissionais enfermeiros são também os responsáveis por 

tornarem um ambiente confortável e adequado para os 

cuidados pessoais, além de prepararem cada sessão de 

hemodiálise cuidadosamente, gerenciando as máquinas, 

misturas de Fluidos, preparo para a possível presença de 

intercorrências, e a monitorização dos sinais vitais 

rigorosamente adequadas, enquanto ocorre todo o processo. 

 Ressalta-se, que os aspectos nutricionais dos pacientes 

renais crônicos vivenciam variados problemas devido à rigorosa 

restrição hídrica e alimentar, sendo de suma magnitude a 

avaliação e o acompanhamento do estado nutricional dos 

mesmos, visto que estão sujeitos a diversas condições inter-

relacionadas e patológicas, como: anorexia, presença de 

toxinas urêmicas, infecções crônicas, acidose metabólica, 

estresse oxidativo, distúrbios e problemas gastrointestinais. 

Com o início de uma terapia dialítica, pode-se perceber uma 

melhora perceptível no seu estado nutricional em virtude da 

diminuição dos sintomas e o estabelecimento de uma dieta 

adequada as suas condições nutricionais, tendo em vista que o 

risco de desnutrição ainda estará presente devido seu tratar 

(DEBONE et al., 2017). 

 Silva et al (2016) firmam que, entre os profissionais da 

saúde, o enfermeiro é quem atua de modo mais próximo com 
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os pacientes, tendo uma admirável e importante função como 

educador, e norteador, além do compromisso profissional e 

ético. Sua atuação na prevenção e progressão da doença renal 

crônica se dá devido uma assistência assistemática aos 

pacientes na atenção primária de saúde, sem discriminar ações 

específicas de prevenção e da progressão, como sendo um 

processo inseparável e contínuo, intercalado a uma educação 

permanente acerca de tal assunto com outros profissionais de 

sua equipe, visando assim uma melhoria no crescimento das 

DRC. 

Segundo Barros; Ribeiro (2016), tendo em vista diminuir 

os riscos de infecção por micro-organismos presentes na pele 

do paciente ou até mesmo nas mãos dos profissionais, são 

necessárias medidas de prevenção simples, porém de extrema 

valia, tratando-se de uma ação preventiva, podendo destacar: 

técnica asséptica adequada durante a inserção e cuidados com 

o cateter venoso central, sitio de inserção por ordem de 

prioridade (veia subclávia, veia jugular e como última escolha 

femoral),  uma correta higienização das mãos e seguimento de 

técnicas e protocolos, a fim de proteger de traumatismos, e 

diminuindo as infecções possíveis nesta técnica, o uso de luvas 

de procedimentos estéreis, máscara, gorro, avental, antissepsia 

do local; Trocar equipos de infusão a partir do quarto dia, e 

evitar submergir o AVC em água e protegê-lo durante o banho.   

As veias jugular e subclávia são mais seguras quanto à 

contaminação bacteriana, porém suscetíveis aos riscos de 

pneumotórax, hemotórax e embolia aérea; porém os  acessos 

em veias jugular interna, subclávia e femoral são as mais 

vulneráveis à embolia e hemorragia e que a veia femoral tem 

recomendação restrita pela maior incidência de infecção 
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bacteriana e trombose, além de limitar a mobilização  do 

paciente (OLIVEIRA, 2017).  

O acesso venoso pode proporcionar várias complicações 

ao paciente, como a obstrução do dispositivo, infiltrações locais, 

inflamações, infecções, com possível septicemia sendo que a 

mais freqüente delas é a flebite. A flebite é uma complicação 

comum associada ao uso de punções vasculares, é 

considerada uma das mais comuns complicações locais do uso 

(BARROS; RIBEIRO, 2016).  

Os cuidados com os AVC são de grande 

responsabilidade dos enfermeiros, que exercem papel 

fundamental na manutenção e na retirada do cateter. Pode-se 

citar como cuidados de enfermagem a higienização das mãos, 

a avaliação do sítio do cateter, a desinfecção dos conectores do 

CVC, preparo e administração de medicamento se a troca do 

sistema de infusão (SOUZA et al., 2018). 

A enfermagem possui um papel primordial na prevenção 

e na redução das complicações relacionadas ao acesso 

venoso, pois é dela a responsabilidade pelos procedimentos 

diários de manutenção dos curativos, visto que ocorre uma 

quebra na integridade cutânea, sendo a flora local o principal 

foco de infecções. Recomenda-se que escalas de avaliação 

sejam usadas pela equipe de enfermagem, como instrumento 

de aferição dos graus de flebite, a Escala de Maddox (EM) é um 

exemplo de parâmetro norteador. Os resultados obtidos pela 

utilização da Escala de Maddox podem nortear várias condutas 

do enfermeiro, entre elas a identificação dos diagnósticos de 

enfermagem (SILVA et al., 2019). 

Existem dois tipos de curativos em que mais são 

utilizados na assistência ao paciente em uso de AVC (Acesso 

Venoso Central). O mais aceito e utilizado de maneira mais 
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frequente nos serviços prestados ao paciente é realizado com 

gaze estéril e micropore, mas existe o chamado de fita 

transparente (tegaderm), porém menos utilizado, Além desses 

cuidados, o enfermeiro deve salientar a presença de alguma 

anormalidades no orifício do acesso, como flebite,e explicar as 

características ao paciente, para caso apareça detecte e peça 

ajuda imediata. Além disso avaliar a presença de dor, e edemas 

na região (OLIVEIRA, 2017). 

A utilização da fita transparente semipermeável e a gaze 

estéril com micropore, porém não encontraram diferença 

estatisticamente significativa entre a utilização desses dois tipos 

de coberturas e a redução de infecções na corrente sanguínea. 

A membrana transparente semipermeável apresenta a 

vantagem de adaptabilidade aos contornos do corpo, 

visualização e monitoração direta do cateter vascular, ação 

como barreira à contaminação da ferida, impermeabilidade à 

água e a outros agentes e troca em período maior de tempo 

(sete dias), diminuindo assim, sua manipulação e, 

consequentemente, menor risco de infecção (SOUZA et al., 

2018). 

Dentre os principais diagnósticos de enfermagem 

podemos citar: manutenção ineficaz da saúde, mobilidade física 

prejudicada, ansiedade, risco de infecção, risco de lesão, risco 

de desequilíbrio eletrolítico, mobilidade no leito prejudicada, 

medo, risco de sangramento, perfusão    tissular periférica 

ineficaz, risco de sangramento, integridade   tissular 

prejudicada, resposta alérgica ao látex (NANDA, 2018-2020). 

 

CONCLUSÃO 

Torna-se indispensável a atuação de enfermeiros 

especializados para os cuidados ao paciente renal crônico em 
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processo dialítico por cateter. Conhecimento dos aparelhos, 

das reações adversas e do manuseio e manutenção do cateter 

de hemodiálise são de extrema significância para uma 

assistência segura e livre de complicações. 

O enfermeiro deve também estimular as capacidades de 

autocuidado do paciente, propiciando que ele se adapte de 

maneira positiva ao novo estilo de vida e assuma o controle de 

seu tratamento, e também, é imprescindível o papel da enfermagem, 

em promover a realização das sessões diálise, realizar a educação dos 

clientes e familiares, e/ou acompanhantes, consequentemente 

contribuindo para o autocuidado e melhor qualidade de vida.  

Com isso, a segurança passada ao usuário será 

explicita, tendo grandes benefícios ao cliente em ajudá-lo no 

enfrentamento das dificuldades, aceitação da doença, e 

auxiliando em todos os processos a serem realizados perante 

a hemodiálise, cuidados terapêuticos, nutricionais e 

psicológicos, e Profissionais especializados para a execução do 

processo dialítico, conhecimento dos aparelhos e seu 

funcionamento que são de extrema significância para ausência 

de lesões nos procedimentos e no acesso. 

A importância desse estudo mostra o quanto a 

enfermagem deve se atentar aos cuidados com o cateter, e 

auxiliar de forma geral a diálise. Uma vez que tais cuidados 

diminuirão ocorrências no processo, e ofertando uma melhor 

qualidade na assistência prestada, visando a redução de 

anormalidades no processo de hemodiálise, e reduzindo 

contaminações no seu cateter. Faz-se necessário também a 

busca de novos estudos sobre este assunto, e uma abordagem 

mais ampla da importância de tal conduta.   

O estudo constatou que para verificar a qualidade de 

serviços é preciso mostrar resultados e uma das formas 
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encontradas para evidenciar estes resultados é a sua 

monitoração. Atingir a qualidade na assistência de enfermagem 

por meio da identificação dos diagnósticos de enfermagem, 

pode ser apenas uma das conquistas, relacionada não só à 

assistência ao paciente, mas à profissão e aos profissionais da 

enfermagem.  

No entanto, existiram algumas dificuldades na produção 

desse trabalho, em decorrência de trabalhos que abordassem 

o assunto de anos muito antigo, tornando a procura ainda mais 

complexa e criteriosa, uma que vez, que a abordagem desse 

tema é primordial para a redução de tantos agravos a patologia 

do paciente, ou até mesmo complicações. 
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RESUMO: As principais causas de internamento na terapia 
intensiva obstétrica são hipertensão associadas à gestação, 
síndromes hemorrágicas seguido de problemas infecciosos. 
Pacientes com restrição a deambulação, são os mais 
desfavorecidos quanto a manter a pele íntegra. Entre as 
escalas de avaliação de risco para desenvolver lesão por 
pressão, a Escala de Braden se baseia na fisiopatologia das 
lesões e utiliza dois fatores determinantes: intensidade/duração 
da pressão e tolerância tecidual. O presente estudo objetivou 
analisar a relação entre os principais indicadores de risco da 
Lesão Por pressão conforme a Escala de Braden, nas primeiras 
48 horas de internação das pacientes e o diagnóstico clínico de 
admissão do internamento na UTI Materna. Trata-se de um 
estudo quantitativo, com delineamento transversal, realizado 
em uma maternidade escola. Nos Resultados os diagnósticos 
que tiveram maior risco para desenvolver Lesão Por Pressão 
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foram as doenças hipertensivas associadas à gestação, 
doenças cardiocirculatórias e disfunções respiratórias. Quadros 
graves de saúde que levaram ao rebaixamento da consciência, 
diminuição na percepção sensorial, alteração na mobilidade e 
atividade, favoreceram quadros de cisalhamento e pressão 
contínua, dessa forma influenciaram nos eixos da escala 
levando à diminuição da pontuação dos subescores. Conclui-se 
que as complicações relacionadas às síndromes hipertensivas 
da gestação foi o diagnóstico clínico que mais se relacionou a 
ocorrência de lesão por pressão de acordo com a escala em 
estudo.  
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Lesão por 
pressão. Escala de Braden.  
 
INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são locais onde 

se realizam cuidados intensivos de alto risco, sendo 

considerado de suma importância para recuperação dos 

pacientes. São ambientes destinados a enfermos com potencial 

risco de morte, que necessitam de atendimento ininterrupto. 

Fatores como patologias neurológicas, uso de ventilação 

mecânica prolongada, aumento no tempo de permanência na 

UTI, número de medicamentos utilizados, presença de 

comorbidades e realização de procedimentos cirúrgicos podem 

contribuir para este comprometimento (SOUSA; VIEIRA; 

CARVALHO, 2016; WIETHAN et al., 2017). 

Os principais diagnósticos de internamento em UTIs 

obstétricas são hipertensão associadas à gestação, 

complicações relacionados à infecção, que incluem sepse e 

ocorrem predominantemente no período pós-parto, A UTI 

Materna nem sempre se constitui como serviço especializado 
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para atendimento somente às afecções obstétricas. (TONIN et 

al., 2014; CARVALHO et al, 2019).   

Paciente acamados, com restrição a deambulação, 

principalmente os internados nas unidades de terapia intensiva 

são os mais desfavorecidos quanto a manter a pele íntegra, 

sendo assim a lesão por pressão (LP) uma ameaça adicional 

em pacientes hospitalizados já comprometidos 

fisiologicamente. Essas lesões levam a complicações do 

quadro clínico e constituem fator de mal prognóstico 

(ALENCAR; SILVA; ASSIS, 2018).   

 Evento adverso é definido como incidente que produziu 

prejuízo (lesão ou dano) decorrente da prestação de cuidados 

de saúde, atribuída ao cuidado prestado ao paciente 

comprometendo a qualidade da assistência, e impacta no 

aumento do tempo de internação e na mortalidade. A LP é 

Considerada como evento adverso, visto que se trata de lesão 

que pode ser evitada, o enfermeiro tem papel crucial tanto no 

tratamento das lesões por pressão, na aplicação de medidas de 

prevenção dessas lesões, a sua incidência nas instituições de 

saúde é indicador de qualidade da assistência (ROQUE; 

TONINI; MELO, 2016; FAVRETO et al., 2017).   

Em consonância com Copyright National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP, 2016) Lesão por pressão é um dano 

localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente 

sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de 

dispositivo médico ou a outro artefato.    

 Conforme o NPUAP têm-se as seguintes definições: 

Úlcera por pressão Estágio 1: pele íntegra com eritema que não 

embranquece. Úlcera por pressão Estágio 2: perda da pele em 

sua espessura parcial com exposição da derme.  Úlcera por 
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pressão Estágio 3: perda da pele em sua espessura total.  

Úlcera por pressão Estágio 4: perda da pele em sua espessura 

total e perda tissular.  Úlcera por pressão Não Classificável: 

perda da pele em sua espessura total e perda tissular não 

visível.  Úlcera por pressão Tissular Profunda: descoloração 

vermelho-escura, marrom ou púrpura, persistente e que não 

embranquece (NPUAP, 2016).     

 De acordo com Pott, Ribas e Silva (2013) entre as 

escalas de avaliação de risco para desenvolver LP, a Escala de 

Braden (EB) se baseia na fisiopatologia das LP e utiliza dois 

fatores determinantes: intensidade/duração da pressão e 

tolerância tecidual. Recomenda-se sua utilização nas primeiras 

48 horas de internação do paciente. Ao realizar a avaliação, 

mediante utilização desta escala, o profissional obterá um 

escore que se situa entre 6 e 23, A soma da pontuação de cada 

subescore permite a estratificação em faixas, onde menores 

valores indicam piores condições para o agravo ao risco para o 

desenvolvimento de LP. 

 A LP é um grande problema de saúde pública, sendo a 

Escala de Braden  um instrumento útil, de fácil manuseio, não 

tendo custo para a instituição e auxilia o enfermeiro na 

realização de uma avaliação global do risco de formação de LP 

do paciente hospitalizado. Sendo assim, diminuir seu número é 

papel primordial da equipe de enfermagem que tem maior 

contato no atendimento diário ao paciente (DEBON et al., 

2018).        

 Diante disto, o estudo justifica-se pela relevância deste 

agravo à saúde, pois ao constatar o risco de lesões por pressão 

em mulheres da Unidade de Terapia Intensiva Materna, é 

possível implementar ações específicas para evitar o 
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surgimento dessas lesões. Dessa maneira, pode-se priorizar os 

cuidados específicos que contribuirão para minimizar a 

incidência de LP, potencializar as ações de enfermagem e 

assim corroborar para a diminuição do tempo de hospitalização 

na UTI, consequentemente gerando menos custos 

hospitalares.        

 Sendo assim, parte-se da seguinte questão norteadora: 

qual a relação entre os indicadores de LPP e os diagnósticos 

das mulheres nas primeiras 48 h de internação na UTI Materna?

 Objetivou-se analisar a relação entre os principais 

indicadores de risco da Lesão Por pressão conforme a Escala 

de Braden, nas primeiras 48 horas de internação das pacientes 

e o diagnóstico clínico de admissão do internamento na UTI 

Materna. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo, com delineamento 

transversal, sobre as etapas dos Eixos da Escala de Braden e 

os principais indicadores de risco da Lesão Por Pressão, assim 

como suas especificidades em pacientes internadas na 

Unidade de Terapia Intensiva Materna da (MEJC). O estudo 

realizou-se entre os meses de Novembro de 2018 a Agosto de 

2019. 

O estudo realizou-se na Unidade de Terapia Intensiva 

Materna da MEJC. A maternidade dispõe de seis leitos 

direcionados aos cuidados intensivos. A instituição compõe o 

complexo dos hospitais universitários da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), e atualmente é gerida pela 

empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 
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Categoriza-se como hospital de referência terciária do Sistema 

Único de Saúde (SUS). É referência para gestação de alto risco 

e cirurgias ginecológicas. Funciona como um campo de ensino 

e aplicação prática para as profissões da área da saúde, 

cumprindo o meritório trabalho de ensino, pesquisa e extensão.

 A amostra do presente estudo foi composta por 39 

pacientes admitidas na UTI materna, sendo a 1ª avaliação 

realizada nas primeiras 24 horas e a 2ª com 48 horas de 

internação.       

 Foram incluídas mulheres que permaneceram 

hospitalizadas na UTI materna por no mínimo 48 horas. Como 

critérios de exclusão, considerou-se ausência de avaliação 

consecutiva nas 48 horas de internação, devido à realização de 

exame ou procedimentos e alta da unidade antes das 48 horas.

 Para a coleta de dados foi utilizado um formulário para a 

obtenção dos dados sociodemográficos e clínicos das 

pacientes, sendo coletados diretamente dos prontuários. Em 

seguida foi realizado exame físico diário com 24 e 48 horas 

consecutivamente e posterior avaliação do risco de 

desenvolvimento de lesão por pressão durante o período de 

internamento com uso da Escala de Braden o qual permitiu 

avaliação de aspectos importantes à formação da úlcera, 

seguindo seis parâmetros: percepção sensorial, umidade, 

mobilidade e atividade, nutrição, fricção e cisalhamento. Os 

cinco primeiros subescores recebem uma pontuação que varia 

de um a quatro, enquanto que o subescore fricção e 

cisalhamento, de um a três (PARANHOS; SANTOS, 1999). 

 Os dados foram digitados e processados pelo programa 

estatístico Satistical Package For Social Science (SPSS), 

versão grátis 20.0 para calcular as prevalências referentes às 
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variáveis de estudo, as quais foram analisadas segundo: 

Causas de hospitalização na UTI Materna; Idade das pacientes; 

Risco para desenvolvimento de lesão por pressão de acordo 

com a Escala de Braden nas primeiras 48 horas de internação 

composta por  percepção sensorial, grau de umidade a qual a 

pele está exposta, atividade física, mobilidade, fricção e 

cisalhamento e estado nutricional do paciente.   

 O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL), para análise, em cumprimento aos princípios 

éticos e legais de pesquisas envolvendo seres humanos, em 

obediência às diretrizes e normas da Resolução CNS 466/12 

(BRASIL, 2012). Após apreciação e aprovação do projeto pelo 

CEP/HUOL. Número do Parecer: 3.027.513, foram 

apresentadas aos participantes as informações pertinentes, os 

objetivos, relevância, riscos e benefícios da pesquisa, 

ressaltando-se o caráter voluntário da sua participação no 

estudo. Dando continuidade, os participantes leram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o assinaram, 

dando assim autorização para a sua participação na pesquisa.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de novembro de 2018 a agosto de 2019 

foram avaliadas 74 pacientes, as quais 35 foram excluidas por 

não terem duas avaliações consecutivas. A amostra do 

presente estudo foi composta por 39 pacientes admitidas na 

UTI materna, sendo a 1ª avaliação realizada nas primeiras 24 

horas e a 2ª avaliação com 48 horas de hospitalização, 

totalizando 78 instrumentos de coleta de dados analisados.  
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As pacientes com causas obstétricas representam um 

importante grupo de pacientes em UTI, às quais a obstetrícia 

diferencia as pacientes em relação aos demais atendimentos, 

devido às alterações biologicamente fisiológicas específicas, 

agravando condições clínicas e podendo favorecer eventos 

adversos (MEDEIROS et al., 2016). 

As mulheres admitidas na UTI materna se caracterizam 

em sua maioria por mulheres adultas jovens entre 16 a 63 anos, 

sendo a média de 28 anos. A maior concentração dessas 

pacientes esteve na faixa dos 24 e 33 anos de idade, resultado 

semelhante ao encontrado em um estudo realizado por 

Medeiros, Visgueira e Moraes (2016). Esses dados não 

corroboram com o surgimento das lesões por pressão no qual 

foi evidenciado em outros estudos os quais mostram que a 

idade avançada é considerada fator de risco para o 

desenvolvimento de LPP, devido às mudanças que ocorrem 

nas características da pele e do tecido subcutâneo com o 

passar dos anos, favorecendo a sua formação (OLIVEIRA et al., 

2017; SANTOS et al., 2015). 

De acordo com Machado et al. (2019) para desenvolver 

um plano de prevenção individualizado é necessário avaliar 

isoladamente as pontuações em cada subescala da Escala de 

Braden de acordo com o diagnóstico e quadro clínico de cada 

mulher e deste modo orientar significativamente o planejamento 

do atendimento e prevenção a formação da lesão por pressão 

através da identificação de fatores de risco que predispõe a este 

evento adverso.  

Ao analisar os seis eixos da  Escala de Braden o qual foi 

avaliado seis parâmetros/ subescalas: percepção sensorial, 

umidade, mobilidade e atividade, nutrição, fricção e 
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cisalhamento, os escores de cada subescala foram pontuados 

de acordo com o  risco de lesão por pressão no primeiro e 

segundo dia de avaliação  conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Risco para desenvolver Lesão Por Pressão durante 

as primeiras 24 horas e 48 horas de admissão conforme cada 

subescala da Escala de Braden no ambiente da Unidade de 

Terapia Intensiva Materna, Maternidade Januário Cicco, 

Natal/RN, Brasil, 2019  

 

 
 

 

Primeira avaliação Segunda Avaliação 

Frequência          %  Frequência         
% 

PERCEPÇÃO          
SENSORIAL 

 

   Completamente 
limitada 

1 2,6 0 0 

   Muito limitada 1 2,6 1 2,6 

   Levemente 
limitada 

0 0 3 7,7 

   Nenhuma 
limitação 

37 94,9 35 89,7 

UMIDADE  

Completamente 

molhada 

0 0 0 0 

Muito molhada 
2 5,1 1 2,6 

Ocasionalmente 

molhada 
5 12,8 4 10,3 

Raramente 

molhada 
32 82,1 34 87,2 

ATIVIDADE  

Acamado 2 5,1 5 12,8 
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Confinado a 

cadeira 

2 5,1 1 2,6 

Anda 

ocasionalmente 

23 59,0 25 64,1 

Anda 

frequentemente 

12 30,8 8 20,5 

MOBILIDADE  

Totalmente 

imóvel 
2 5,1 2 5,1 

Bastante limitado 
3 7,7 3 7,7 

Levemente 

limitado 
23 59,0 23 59,0 

Não apresenta 

limitações 
11 28,2 11 28,2 

NUTRIÇÃO  

Muito pobre 
1 2,6 1 2,6 

Provavelmente 

inadequada 
6 15,4 4 10,3 

Adequada 
20 51,3 19 48,7 

Excelente 
12 30,8 15 38,5 

FRICÇÃO E 

CISALHAMENTO 

 

Problema 
3 7,7 3 7,7 

Problema 

potencial 
14 35,9 11 28,2 

Nenhum 

problema 
22 56,4 25 64,1 

TOTAL 
39 100,0 39 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Encontrou-se um baixo índice na limitação da subescala 

percepção sensorial, entretanto, foi identificado alteração em 

algumas mulheres na primeira e segunda avaliação, o que 

evidencia nestas mulheres condições clínicas críticas que 

entravam a assistência preventiva às LPP. E segundo Costa, 

Costa e Boução (2016) qualquer alteração da percepção 

sensorial provoca diminuição da mobilidade e capacidade 

autônoma do alívio da pressão, submetendo a paciente ao alto 

risco de desenvolver LPP. 

Nos subescores umidade e nutrição, foram percebidos 

valores relativamente baixos para risco de LPP. 

Verifica-se que a subescala umidadeobteve pouca 

incidência na relação com o risco de desenvolvimento de lesão 

neste estudo, devido as pacientes apresentarem uma rotina 

diária de troca da roupa de cama úmida, e presença de 

cateteres urinários. Embora os subscore umidade seja 

relativamente baixo, Prestes (2014) evidenciam na literatura 

que quando a pele é exposta a umidade constante sua 

capacidade de resistir a fatores externos como a pressão, a 

fricção e o cisalhamento fica prejudicada, além de apresentar 

irritação e a proliferação de microrganismos, aumentando as 

chances de desenvolver LPP.  

Estudos realizados por Prado, Tiengo e Bernardes 

(2017), como também Oliveira, Haack e Fortes (2017) mostram 

que o estado nutricional tem relação com o desenvolvimento e 

a cicatrização da Lesão Por Pressão. No entanto neste estudo 

não houve associação entre nutrição e o risco de ocorrência de 

lesão, o qual demonstra a hipótese que a escala de nutrição é 

frágil, pois não se pode afirmar o risco para desenvolver Lesão 
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Por Pressão na ausência de parâmetros objetivos os quais 

afirmem que a paciente esteja ingerindo uma quantidade de 

nutrientes inadequados que deem suporte para afirmação. 

Segundo afirma Barbosa, Beccaria e Poletti (2014) a 

limitação do movimento físico do corpo ou de uma ou mais 

extremidades pode acompanhar e/ou agravar o risco para 

integridade da pele prejudicada, deste modo ambas as 

subescalas atividade e mobilidade estão relacionadas com o 

risco supracitado.  A subescala mobilidade física esteve 

prejudicada na maioria dos casos os quais a promoção de 

exercícios e mudança postural foram avaliados.  

A restrição da atividade foi um fator agravante para o 

aparecimento de LP, das 39 mulheres, 69,2% delas tinham 

algum tipo de restrição da atividade no primeiro dia de avaliação 

e 79,5% no segundo dia de avaliação, que pode estar 

associada as lacerações perineais após o parto vaginal como 

dor, edema, sangramento vaginal, deiscência de sutura e 

hematoma e, podem interferir em atividades, como caminhar, 

subir degrau, levantar, urinar, sentar e amamentar; quanto à 

cesariana, a incisão abdominal e a anestesia causam um 

trauma no organismo da mulher, gerando dor na cicatriz, 

mobilidade física restrita e limitação da atividade (SANTOS et 

al., 2017); FRANCISCO et al., 2014). 

A fricção e cisalhamento foram considerados problema 

em 43,6% e em 35,9% das pacientes em sua primeira e 

segunda avaliação respectivamente. Estas pacientes são em 

sua maioria semi-dependentes para atividades diárias e estão 

a maior parte do tempo confinados a cadeira ou leito. Dobras 

nos lençóis, pressão nas proeminências ósseas no leito ou 

ainda pelo uso de dispositivos médicos podem contribuir para o 
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surgimento das Lesão Por Pressão. No estudo de Cruz (2015) 

também houve grande incidência de problemas desta 

subescala.         

 De acordo com a Escala de Braden, 20,6% das mulheres 

no primeiro e segundo dia de avaliação tinham algum risco de 

desenvolvimento de Lesão Por Pressão (LPP) nos dias 

selecionados para avaliação, conforme a EB estão 

representados na Tabela 2 

 

Tabela 2. Categorização das participantes quanto ao Risco 
para desenvolvimento de Lesão Por Pressão no ambiente da 
Unidade de Terapia Intensiva Materna, Maternidade Januário 
Cicco, Natal/RN, Brasil, 2019. 

Classificação de 

Risco para LP 

Primeira avaliação Segunda Avaliação 

Frequência  %   Frequência                % 

RISCO MUITO 

ALTO 

        1 2,6 0 0 

RISCO ALTO        1 2,6 3 7,7 

RISCO 

MODERADO 

       1 2,6 1 2,6 

BAIXO RISCO        5 12,8 4 10,3 

SEM RISCO       31 79,5 31 79,5 

TOTAL       39 100,0 39 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Dentre os principais diagnósticos clínicos que  levaram à 

hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva Materna e o 

grau de risco para Lesão Por Pressão  em seu primeiro dia de 

avaliação e seu segundo dia de hospitalização é mostrado nas 

(Figura 1 e Figura 2)  .     
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Figura 1. Gráfico da primeira avaliação da distribuição do grau 
de risco para Lesão por Pressão com 24 horas de internamento 
de acordo com o diagnóstico clínico de admissão na Unidade 
de Terapia Intensiva materna, Maternidade Januário Cicco, 
Natal/RN, Brasil, 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019.) 
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Figura 2. Gráfico da segunda avaliação da distribuição do 
grau de risco para Lesão por Pressão com 48 horas de acordo 
com o diagnóstico clínico de admissão na Unidade de Terapia 
Intensiva materna, Maternidade Januário Cicco, Natal/RN, 
Brasil, 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Quanto às causas da hospitalização os diagnósticos 

clínicos mais frequentes foram as doenças hipertensivas 

associadas à gestação sendo a pré-eclâmpsia e pré-eclâmpsia 

sobreposta responsável por 69,2% dos diagnósticos principais 

de admissão na UTIM, seguido por patologias 
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cardiocirculatórias, disfunções respiratórias: Choque 

hipovolêmico por parto natural; Miomatose uterina; Eclâmpsia; 

Sepse de foco pulmonar pós cesárea; curetagem uterina; 

histerectomia; Síndrome da Angústia Respiratória Aguda pós 

cesárea; Descolamento prematuro de placenta; Cistocele; 

Distorcia de insinuação; Bolsa rota; Taquicardia 

supraventricular.  

As síndromes hipertensivas representaram as principais 

causas de hospitalização no setor analisado, o qual pode 

aumentar o risco de lesão por pressão por  prejudicar a taxa de 

filtração glomerular e causar inchaço anormal da pele o que 

ocasiona alteração na tolerância tecidual aumentando o risco 

das lesões. O diagnóstico que teve maior risco e levou a 

formação de  lesão por pressão foi a Síndrome do desconforto 

respiratório agudo o qual sujeita pacientes a ventilação 

mecânica, pressão na pele por dispositivos médicos, alterações 

na hemodinâmica e perfusão tecidual prejudicada, além do 

choque hipovolêmico que leva a hipotensão; e  o diagnóstico 

clínico miomatose uterina.  

Esses achados corroboram com dados da literatura, 

evidenciado por Saintrain et al. (2016) que mostram que as 

principais causas associadas a admissão das pacientes em 

Unidades de Terapia Intensiva obstétricas são as doenças 

hipertensivas da gravidez, sendo também frequentes as 

internações por choque hemorrágico, cardiopatias, insuficiência 

respiratória e sepse.      

 A condição fisiológica da paciente com quadro clinico 

crítico e capacidade autônoma alterada interfere nos 

subescores da Escala de Braden, com exceção ao eixo 

nutrição, mostra que qualquer alteração na intensidade das 
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subescalas: percepção sensorial, umidade, atividade, 

mobilidade, fricção e cisalhamento está associada com o risco 

de desenvolver LPP. 
 

CONCLUSÕES  

 

As síndromes hipertensivas representaram o principal 

diagnóstico que se relacionou a ocorrência de lesão por 

pressão na uti materna, sendo a  Síndrome do desconforto 

respiratório agudo o diagnóstico clinico que obteve maior índice 

para o risco de lesão. Estes são quadros graves de saúde que 

levaram ao rebaixamento da consciência, diminuição na 

percepção sensorial, alteração na mobilidade, atividade e 

tolerância tecidual, favorece quadros de cisalhamento e 

pressão contínua, dessa forma influenciam nas subescalas da 

Escala de Braden, com exceção ao eixo nutrição.  

Espera-se que este estudo possa embasar a importância 

de concentrar o cuidado nos fatores de riscos específicos para 

cada diagnóstico clínico, levando a melhoria dos programas de 

prevenção a LPP e proporcionando ferramentas para o cuidado 

mais seguro da qualidade assistencial de enfermagem a este 

evento adverso. 

Acredita-se que a baixa prevalência dos riscos para 

desenvolvimento de LPP encontrado neste estudo esteja 

relacionada com o perfil da instituição estudada, a qual 

apresenta um público menos comprometido clinicamente, 

menor faixa etária, e alta rotatividade de pacientes no setor o 

que pressupõe um menor tempo de internação neste espaço. 
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RESUMO: Os linfomas são neoplasias malignas do sistema 

linfático, resultantes da proliferação de linfócitos T ou B nos 

tecidos ou órgãos linfoides. Apresentam etiologia multifatorial e 

manifestações clínicas sistêmicas que interferem em grande 

proporção no processo de bem-estar global dos pacientes. O 

enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar de saúde é 

capaz de contribuir significativamente na qualidade de vida dos 

acometidos pelo agravo. O referido trabalho tem como objetivo 

geral denotar a influência da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na promoção de qualidade de vida dos portadores 

de linfoma. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

desenvolvida através de artigos científicos indexados nas bases 

de dados: BVS, DOAJ, LILACS e SCIELO. A busca resultou em 

20 artigos, dos quais 10 foram selecionados. A Sistematização 

da Assistência de Enfermagem refere-se a um método privativo 

do enfermeiro, compreende cinco etapas interligadas e é 

utilizado para possibilitar a ocorrência de assistência holística. 

mailto:wanessamaria90@hotmail.com


INFLUÊNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA 

QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR DE LINFOMA 

177 
 

O enfermeiro por meio de sua utilização é capaz de elaborar 

diagnósticos de enfermagem e posteriormente executar planos 

de cuidados direcionados ao paciente, possibilitando sua 

autonomia, melhoria na esfera física, social e psicológica e 

contribuindo consequentemente na sua reabilitação. Contudo, 

a utilização desse instrumento é de grande relevância na prática 

clínica, uma vez que apresenta efeitos positivos no processo de 

qualidade de vida dos pacientes.  

Palavras-chave: Linfoma. Enfermagem. Qualidade de vida 

INTRODUÇÃO 

Os linfomas são neoplasias malignas do sistema 

linfático, resultantes da proliferação de linfócitos T ou B nos 

tecidos ou órgãos linfoides. Formam um grupo amplo de 

entidades malignas que podem apresentar padrão histológico e 

comportamento clínico diferenciado, constituindo-se muitas 

vezes em um desafio para o clínico. Ademais, podem ser 

classificados em dois grandes grupos: Linfoma de Hodgkin (LH) 

e Linfoma de Não-Hodgkin (LNH), devido às diferenças no 

padrão morfológico e clínico (MORAES, 2015).  

A etiologia não apresenta causa definida, porém alguns 

fatores como genética, transplante de órgãos, exposição a 

produtos químicos, doenças autoimunes, fatores dietéticos 

podem ocasionar a doença, que se processa no organismo 

através de mutações nos linfócitos, favorecendo a 

disseminação de massas tumorais nos linfonodos e em outros 

locais (GOMES, MACHADO; RIBEIRO; 2013; OLIVEIRA, 

2016). 
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O diagnóstico deve ser feito através da anamnese, 

exames de imagem como tomografia computadorizada (TC) e 

radiografia de tórax, além dos exames complementares, que 

incluem principalmente o hemograma e a biópsia. Somado a 

isso, a avaliação diagnóstica deve ser feita junto ao 

estadiamento clínico, o qual analisa os locais de envolvimento 

anatômico, indicando qual o estádio de desenvolvimento da 

doença (GOMES; MACHADO; RIBEIRO, 2013). 

O tratamento é feito de acordo com a especificidade do 

grupo ou subtipo da patologia. O LH baseia-se em radioterapia 

(RT) e quimioterapia (QT), somada a ciclos medicamentosos 

que serão definidos de acordo com o desenvolvimento da 

doença. Para os casos de LNH também se faz o uso da QT e 

RT, onde a escolha dependerá de alguns fatores, incluindo tipo 

histológico e estádio clínico, que se divide em indolente, 

agressivo e muito agressivo (REIS, 2013).  

O enfermeiro, como membro da equipe multidisciplinar, 

assume uma função indispensável na recuperação dos 

portadores de linfoma. É de suma importância que o profissional 

tenha uma visão holística não apenas para o paciente, mas 

também para seus familiares, a fim de promover uma melhora 

em seu estado geral e uma boa qualidade de vida, desde o 

momento da descoberta da doença, ao tratamento, no período 

de internação hospitalar e após sua alta (SILVA, 2015; ARAÚJO 

et al., 2018).  

Os autores supracitados seguem afirmando que através 

da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é 

elaborado um plano de cuidados específicos ao paciente, a fim 

de controlar os sintomas decorrentes da disfunção, promover a 

manutenção do bem-estar e auxiliar no tratamento e na 

recuperação do mesmo. 
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Nesta perspectiva, o objetivo geral deste artigo é denotar 

a influência da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

na promoção de qualidade de vida dos portadores de linfoma. 

Tendo como objetivo específico, elencar seu papel no processo 

de tratamento e cuidado da saúde do paciente possuidor da 

doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura que se 

caracteriza por ser um tipo de estudo com o objetivo de reunir 

os resultados de diversas pesquisas publicadas na literatura 

acerca de um determinado assunto, e a partir daí analisar esses 

resultados e compilá-los em um só estudo (SOARES et al, 

2014). 

O estudo foi desenvolvido no período de julho a outubro 

de 2019, por meio de artigos indexados nos seguintes bancos 

de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Directory of Open 

Access Journals (DOAJ), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO).  

Foi realizada uma busca dos descritores: linfoma; 

enfermagem; qualidade de vida, com o operador ‘AND’. Após a 

pesquisa nas referidas bases de dados, foram identificados 40 

artigos. Na etapa da triagem, 20 artigos foram excluídos com 

base na leitura do título e resumo, restando 20 artigos. Estes, 

foram submetidos a etapa de elegibilidade, sendo aplicado os 

critérios de inclusão e exclusão, sendo excluído após leitura na 

integra 10 artigos. Sendo possível selecionar 10 artigos para 

compor a amostra final desta revisão integrativa da literatura. 
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Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis online, 

publicados no período de 2013 a 2019 e com versão disponível 

na língua portuguesa. Os critérios de exclusão incluíram artigos 

que não foram publicados durante os últimos 7 anos, conforme 

o fluxograma abaixo. 

 

Figura 1: Processo de seleção dos artigos que compõem o 

estudo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os artigos selecionados foram classificados quanto à 

relevância da referida área temática escolhida e distribuídos na 

Tabela 01, de acordo com o ano de publicação, a quantidade 
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de artigos e a porcentagem que os descrevem mediante a 

utilização no estudo. 

 

Tabela 01: Distribuição dos artigos selecionados 
       Ano de publicação                             N°                        %                           

                 2013                                           2                         20%  

                 2015                                           4                         40% 

                 2016                                           1                         10% 

                 2017                                           1                         10% 

                 2018                                           2                         20% 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

No Quadro 01, apresenta-se um panorama geral das 10 

publicações incluídas na revisão, destacando a caracterização 

e os principais objetivos dos artigos elencados. 

 

Quadro 01: Caracterização das publicações que compuseram 

o estudo 
Título 

 

Objetivo Ano 

Linfoma de Hodgkin: a 

importância de um diagnóstico 

precoce pela equipe de 

enfermagem. 

Conscientizar a importância do 

diagnóstico precoce do linfoma de 

Hodgkin. 

2018 

Aplicação da teoria de 

Florence nightingale na rotina 

de uma paciente com linfoma 

Descrever os cuidados aplicados ao 

paciente com linfoma com ênfase nos 

conceitos de Florence nightingale. 

2015 

Exposição ambiental e 

ocupacional a agrotóxicos e o 

linfoma não Hodgkin. 

 

Evidenciar sobre a exposição a 

agrotóxicos e o risco de 

desenvolvimento de linfoma não 

Hodgkin, um tipo de câncer 

hematológico que teve aumento 

progressivo nas últimas décadas no 

brasil e no mundo. 

2017 
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Linfoma de Hodgkin biologia, 

diagnóstico e tratamento. 

Fazer uma revisão dos 

conhecimentos atuais relativos ao lh, 

englobando a sua caracterização 

biológica, evolução clínica, 

estratégias de diagnóstico e 

terapêuticas disponíveis na 

abordagem destes doentes. 

2013 

Aplicabilidade da assistência 

de enfermagem em um 

paciente com linfoma cutâneo 

não Hodgkin. 

Descrever a aplicabilidade da 

sistematização da assistência de 

enfermagem ao paciente portador de 

linfoma cutâneo, tomando como 

referência a teoria da adaptação de 

Callista roy. 

2015 

Linfoma de Hodgkin: 

características anátomo-

clínicas e análise de novo 

biomarcador (imp3). 

Avaliar as características anátomo-

clínicas e imunofenotípicas em 61 

casos de linfoma de hodgkin, 

incluindo análise do imp3 como 

potencial biomarcador prognóstico. 

2015 

Linfomas double-hit em 

casuística de linfomas não-

hodgkin b de alto grau: estudo 

clínico, morfológico, 

imunoistoquímico e 

citogenético. 

Identificar pacientes portadores de 

ldh em casuística de linfomas não-

Hodgkin de alto grau e avaliar as 

associações entre os resultados 

citogenéticos imunoistoquímicos 

(ihq) relativos aos marcadores myc, 

bcl2 e bcl6. 

2015 

Estratégias terapêuticas no 

linfoma de hodgkin no séc. 

Xxi. 

Discorrer acerca do desenvolvimento 

de novos agentes terapêuticos, cuja 

finalidade passa pela redução da 

toxicidade relacionada com o 

tratamento desta neoplasia, 

assegurando a sua eficácia. 

2016 

Expressão de moléculas 

citotóxicas em células 

neoplásicas do linfoma de 

hodgkin: uma revisão 

sistemática. 

Estudar a ocorrência da expressão 

de moléculas citotóxicas em células 

neoplásicas do linfoma de hodgkin e 

impacto no prognóstico dos 

pacientes. 

2013 

Avaliação da mortalidade 

infantojuvenil por linfoma não 

hodgkin no brasil 

Avaliar os índices de mortalidade por 

Linfoma não-Hodgkin em crianças e 

adolescentes (0 a 19 anos), no Brasil, 

entre 2009 e 2013. 

2018 
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Fonte: Autores (2019). 

 

Os artigos que compuseram a pesquisa conceituam o 

sistema linfático como responsável pela imunidade específica, 

através da produção de células de defesa do organismo, 

chamadas de linfócitos, que incluem células B e T. É constituído 

pela linfa, vasos linfáticos e órgãos que contém tecido linfático 

e medula óssea vermelha. O tecido linfático é uma forma 

específica de tecido conectivo regular, rico em linfócitos 

(DERRICKSON; TORTORA, 2016).   

Os linfócitos encontrados nos tecidos ou órgãos linfoides, 

quando sofrem mutações em seu DNA, estimulam a formação 

dos linfomas. Através de uma respectiva mutação, ocorre o 

crescimento desordenado de linfócitos. O acúmulo dessas 

células resulta na disseminação de massas tumorais nos 

linfonodos e em outros locais, propiciando a instalação da 

neoplasia e posteriormente uma possível distribuição de 

metástases (DERRICKSON; TORTORA, 2016). 

O LH trata-se de uma neoplasia maligna linfoide, 

caracterizada pela proliferação de células neoplásicas de RS 

(Reed-Stemberg), células grandes e facilmente identificáveis no 

linfonodo acometido. É caracterizada pelo envolvimento nodal 

supra diafragmático, incluindo cadeia cervical, supra clavicular, 

axilar e mediastinal anterior. Os sítios extra nodais mais 

comumente envolvidos são baço, pulmão, fígado e medula 

óssea (GOMES; MACHADO; RIBEIRO, 2013; MORAES, 2015).   

O LNH é um grupo heterogêneo de malignidades 

originadas no tecido linfoide, fundamentadas em alterações 

genéticas, ocorridas durante o processo de diferenciação 

linfocitária. Os mecanismos de formação da doença incluem 

alterações nos processos de imunorregulação, particularmente, 
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dos linfócitos T, resultando no aumento do crescimento das 

células B no tecido linfoide. É classificado de acordo com seu 

comportamento clínico e composto basicamente de três 

grandes grupos: indolentes, agressivos e muito agressivos 

(COSTA, 2017; OLIVEIRA, 2015). 

Embora não exista causa definida para o 

desenvolvimento do linfoma, sugere-se que alguns fatores 

estejam envolvidos. Na literatura, encontra-se descrito que as 

pessoas com casos existentes na família apresentam um risco 

três vezes maior de desenvolver a doença, sendo esse 

aumento consideravelmente alto quando se trata de gêmeos, 

ou irmãos particularmente do mesmo gênero (OLIVEIRA, 

2016).  

A transplantação de órgãos sólidos aumenta o risco de 

ocorrência da patologia, embora seja uma situação rara. A 

Exposição ao pó da madeira, produtos químicos e as radiações 

ionizantes, constituem outros possíveis fatores associados à 

doença, mas esses elementos não apresentam qualquer 

evidência sólida. Quanto aos fatores dietéticos, à adoção de 

estilos de vida saudáveis e a exclusão de elementos como o 

tabaco, propiciam uma diminuição do risco desta neoplasia. 

Além disso, acredita-se que as doenças autoimunes, como a 

artrite reumatoide, as imunodeficiências congênitas ou 

adquiridas, potenciam o desenvolvimento da patologia 

(GOMES, MACHADO; RIBEIRO; 2013; OLIVEIRA, 2016). 

Dados epidemiológicos identificados nos estudos 

evidenciam que o LH é uma doença rara relativamente estável, 

que totaliza aproximadamente 12-30% dos linfomas e diferente 

dos casos de LNH, sua incidência não tem alterado de maneira 

significativa. Em países desenvolvidos apresenta uma 

distribuição etária com um pico de incidência nos adolescentes 
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e adultos jovens, entre os 15 a 35 anos e outro pico após os 55 

anos de idade, apresentando uma menor incidência nos países 

em desenvolvimento. Possui a predominância em indivíduos do 

sexo masculino e pessoas de raça branca (MORAES, 2015; 

GOMES; MACHADO; RIBEIRO, 2013). 

De acordo com os estudos, o LNH é o tipo de linfoma 

mais incidente, porém as maiores taxas de incidências dessa 

neoplasia são observadas em países industrializados, como 

América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e em algumas 

partes da Europa. Atualmente, estima-se que a cada ano 

ocorram cerca de 90 mil casos novos de LNH no mundo, com 

um aumento de 4% ao ano.  Atinge todas as faixas etárias, mas 

o risco para o avanço do LNH aumenta com a idade. Os homens 

têm o risco duas vezes maior do que as mulheres (COSTA; 

MELLO; FRIEDRICH, 2017; MEDEIROS et al., 2018).  

Nos últimos 25 anos, foi constatada a elevação das taxas 

mundiais de incidência do linfoma. Uma pesquisa realizada pelo 

projeto Globocan em 184 países no ano de 2012, revelou que 

a incidência dessa patologia foi de 385.741 casos, tendo sido 

registrados 199.000 óbitos por essa doença. No Brasil estima-

se que a incidência varia entre 4,1 e 5,4 casos para 100 mil 

habitantes. As regiões brasileiras, Sul e Sudeste são apontadas 

com as maiores taxas de incidência para ambos os sexos 

(COSTA; MELLO; FRIEDRICH, 2017; OLIVEIRA, 2015). 

O Linfoma pode ter apresentação clínica muito variada, 

a maioria dos pacientes apresenta-se incialmente uma 

linfadenopatia na região axilar e inguinal, com predominação da 

região supra diafragmática, podendo não apresentar outros 

sintomas associados como desconforto respiratório, dor 

abdominal, vômitos, aumento do volume abdominal, infiltração 

hepática e cefaleia. Em outros casos, os doentes também 
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podem apresentar tosse, dor torácica e dor óssea (GOMES; 

MACHADO; RIBEIRO, 2013).  

A avaliação diagnóstica do linfoma deve ser feita junto ao 

estadiamento. O estadiamento clínico é um ponto fundamental 

não só para a definição do diagnóstico, mas também para uma 

melhor conduta terapêutica. O sistema de estadiamento 

utilizado é a escala de Ann Arbor (Quadro 2). Esse sistema 

identifica os locais de envolvimento anatômico e é constituído 

por 4 estádios (GOMES; MACHADO; RIBEIRO, 2013).  

 

Quadro 2: Escala de Ann Arbor  
Estádio Definição 

I Linfoma acometendo uma única cadeia linfonodal. 

II Linfoma acometendo mais de uma cadeia linfonodal do mesmo lado 

do diafragma. 

III Linfoma acometendo mais de uma cadeia linfonodal, de ambos os 

lados do diafragma.  

IV Linfoma disseminado, acometendo medula óssea. 

Fonte: (GOMES; MACHADO; RIBEIRO,2013) 

 

Além do estadiamento, para se obter um bom 

diagnóstico deve ser colhida a história clínica detalhada do 

paciente, avaliação das cadeias ganglionares, baço, fígado e 

medula óssea através da biópsia, além da realização de 

exames laboratoriais, como: hemograma completo. Ademais, a 

radiografia do tórax e a tomografia computadorizada são os 

principais exames complementares (GOMES; MACHADO; 

RIBEIRO, 2013; OLIVEIRA, 2016). 

O tratamento do linfoma, de forma geral, é 

farmacológico, associada ao uso de QT e RT, de acordo com o 

estágio de desenvolvimento da patologia, cujo objetivo principal 
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e primário é a cura do paciente. Ademais, os profissionais de 

saúde, inclusive o enfermeiro podem atuar de forma 

complementar para auxiliar no tratamento e contribuir para a 

melhor qualidade de vida desse paciente (GOMES; MACHADO; 

RIBEIRO, 2013; REIS, 2013). 

Os estudos destacam o enfermeiro como uma peça 

fundamental na execução e sistematização do cuidado. A 

assistência de enfermagem tem como principal característica 

proporcionar o cuidado não apenas ao paciente, mas à sua 

família, oferecendo a eles o melhor benefício e desenvolvendo 

não apenas uma boa técnica, mas a humanização, para que o 

paciente seja bem assistido fisicamente e emocionalmente, 

melhorando a qualidade de vida do mesmo (ARAÚJO et al. 

2018; SILVA et al. 2015). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma 

ferramenta imprescindível no trabalho do enfermeiro, onde 

proporciona recursos técnicos, científicos e humanos, no qual 

visa uma melhor qualidade de assistência ao cliente e 

possibilita seu reconhecimento e valorização. O processo da 

SAE é composto por etapas, privativas do enfermeiro e que lhe 

dão autonomia para planejar o seu próprio cuidado, sendo elas: 

Coleta de dados; diagnóstico de enfermagem; planejamento de 

enfermagem; implementação das ações de enfermagem e 

avaliação de enfermagem, conforme descrito no Quadro 03, a 

seguir (REMIZOSKI; ROCHA; VALL, 2017). 
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Quadro 03: Sistematização da assistência de enfermagem 

 

 

1. Coleta de dados de 

Enfermagem 

Processo contínuo, realizado com o auxílio 

de métodos e técnicas variadas, que tem 

por finalidade a obtenção de informações 

sobre a pessoa, família e sobre suas 

respostas em um dado momento do 

processo saúde e doença. 

 

 

2. Diagnóstico de 

Enfermagem 

Processo de interpretação e agrupamento 

dos dados coletados na primeira etapa, 

que ajudam na tomada de decisão sobre 

os diagnósticos de enfermagem e que 

constituem a base para a seleção das 

ações ou intervenções para alcançar os 

resultados esperados. 

 

3. Planejamento de 

Enfermagem 

Determinação dos resultados que se 

espera alcançar; e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão 

realizadas.  

 

4. Implementação 

Realização das ações ou intervenções 

determinadas na etapa de Planejamento 

de Enfermagem. 

 

 

5. Avaliação de Enfermagem 

Processo contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas da pessoa ou 

família no processo saúde doença; e de 

verificação da necessidade de mudanças 

ou adaptações nas etapas do Processo de 

Enfermagem. 

Fonte: (REMIZOSKI; ROCHA; VALL; 2017). 

 

A SAE em portadores de linfoma, tem como principal 

característica a melhor compreensão no que diz respeito ao 

esclarecimento sobre a doença propriamente dita, aos 

sentimentos por ela desencadeados no paciente e ao controle 

das manifestações clínicas. A elaboração de um plano de 
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enfermagem é de extrema importância, pois ajuda na 

individualização do paciente, elaborando e executando o 

cuidado, tornando a assistência adequada para o cliente, de 

modo eficiente, atingindo as metas e aumentando a qualidade 

de vida do mesmo (SILVA et al. 2015). 

No Quadro 4, apresentado abaixo, mostra um exemplo 

do plano de cuidados que pode ser feito pelo enfermeiro para 

um paciente com linfoma após uma coleta de dados, onde é 

apresentado os possíveis diagnósticos de enfermagem, 

resultados esperados e intervenções de enfermagem que 

podem ser aplicadas. 

 

Quadro 4: Plano de cuidado para o paciente portador de 

linfoma. 

Diagnóstico de 

Enfermagem 

Resultado 

Esperado 

Intervenções de Enfermagem 

Insuficiência do adulto 

para melhorar o 

estado de saúde 

relacionado ao linfoma 

cutâneo, 

caracterizado por 

perda do interesse por 

atividades prazerosas. 

Paciente 

apresentará 

melhora em seu 

quadro para a 

realização de 

atividades. 

Realizar uma avaliação 

psicológica para determinar o 

grau das limitações que 

determinam a incapacidade de 

melhorar;  

Ouvir atentamente as 

explicações do cliente/cuidador 

para o problema atual; 

Desenvolver o plano de ação 

com o cliente/cuidador para 

atender às suas necessidades 

básicas e imediatas e facilitar a 

execução do plano. 

Mobilidade física 

prejudicada, 

relacionado à dor, 

caracterizado por 

limitação da amplitude 

de movimentos 

Paciente 

apresentará 

melhora em sua 

mobilidade física. 

Avaliar a intensidade da dor com 

base na descrição do cliente; 

Determinar as respostas 

emocionais/comportamentais 

aos problemas de mobilidade; 

Determinar a existência de 

complicações relacionadas com 
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a imobilidade e promover 

cuidados à pele e incluir 

prevenção de lesões das áreas 

sujeitas a pressão 

Dor aguda, 

relacionada ao 

Linfoma Cutâneo, 

caracterizado por 

relato verbal 

Paciente 

apresentará 

melhoras em sua 

dor. 

Realizar uma avaliação 

abrangente da dor, inclusive 

localização, características, 

início/duração, frequência, tipo, 

gravidade e os fatores 

agravantes;  

Avaliar as percepções do cliente 

e também suas respostas 

comportamentais e fisiológicas e 

avaliar o conhecimento e as 

expectativas do cliente quanto 

ao tratamento da dor. 

 Fonte: (SILVA et al. 2015). 

 

Portanto, o enfermeiro se torna um profissional de suma 

importância no cuidado ao paciente com linfoma. Por meio da 

utilização da SAE é capaz de elaborar diagnósticos de 

enfermagem e posteriormente executar planos de cuidados 

direcionados ao paciente, possibilitando sua autonomia, 

melhoria na esfera física, social e psicológica e contribuindo 

consequentemente na sua reabilitação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, que o enfermeiro como membro da equipe 

multidisciplinar de saúde, apresenta suma importância no 

cuidado do paciente portador de linfoma por meio da 

elaboração da sistematização da assistência de enfermagem, 

onde se torna possível atuar de forma holística, proporcionando 

o bem estar não apenas ao paciente, mas a sua família. 
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A SAE é uma peça-chave na execução do cuidado, que 

auxilia na determinação da viabilidade das competências, 

habilidades e atitudes que deverão ser executadas pelo 

enfermeiro, diante o atendimento ao portador de linfoma, no 

intuito de proporcionar eficácia na recuperação. Portanto, para 

se tenha um bom resultado no tratamento e na recuperação, 

faz-se necessário que a equipe de enfermagem não só 

desenvolva intervenções técnicas, mas também faça o uso da 

humanização, para que o paciente seja bem assistido tanto no 

aspecto físico como emocional, melhorando assim sua 

qualidade de vida. 

É notório salientar, que na literatura brasileira existem 

poucos estudos que explorem a sistematização da assistência 

de enfermagem no paciente portador de linfoma. Nessa 

conjuntura, o trabalho oferecerá importantes contribuições no 

âmbito da pesquisa, sendo de grande valia para a comunidade 

científica e acadêmica, demonstrando a relevância do 

aprimoramento de mais estudos sobre o tema exibido, no intuito 

de contribuir para a assistência integral da saúde. 
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RESUMO: A intolerância à lactose é um distúrbio que acomete 
cerca de 60% da população mundial e é caracterizada pelo 
aparecimento de sintomas gastrointestinais, logo após a ingesta 
de leite e seus derivados, devido à ausência ou diminuição 
funcional da lactase (uma enzima responsável pela quebra da 
lactose). Esse artigo traz como objetivo esclarecer e orientar 
indivíduos portadores dessa intolerância e o público em geral 
sobre a deficiência da lactose e uma possível farmacoterapia a 
partir do uso de lactase exógena. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica com características qualitativas onde foram 
utilizados artigos que atendiam aos critérios de inclusão. A 
deficiência da lactase afeta uma considerável parte da 
população, ela pode ser classificada em até 3 tipos e sua 
principal caraterística é a ausência ou diminuição da ação da 
lactase, o tratamento utilizando pelos portadores dessa 
limitação varia da restrição de leite e seus derivados, do 
consumo de alimentos alternativos que também possuem cálcio 
em sua composição e de métodos farmacológicos. As indústrias 
têm evoluído consideravelmente para atender o público 



INTOLERÂNCIA À LACTOSE  E O USO DE LACTASE EXÓGENA COMO POSSÍVEL 

FARMACOTERAPIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

194 
 

portador dessa intolerância, foram desenvolvidos ao longo do 
tempo fármacos e alimentos para impedir a privação de cálcio 
em sua nutrição, a lactase exógena encontra-se sendo um meio 
cada vez mais utilizado por esses indivíduos pois eles não 
necessitam mais abrir mão de leite e seus derivados. 
Palavras-chave: Intolerância à lactose. Farmacoterapia. 
Lactase. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A intolerância à lactose é uma das alergias mais 

encontradas ao redor do mundo, tendo como consequência 

uma disfunção orgânica na digestão da lactose (açúcar do leite) 

provocando inúmeros sintomas fisiológicos tais como: náuseas, 

vômitos, diarreia, dores abdominais,  entre outros. O surgimento 

da intolerância está associado à ausência, ou deficiência de 

uma enzima responsável por degradar a lactose no intestino, 

chamada lactase.  

Segundo a OMS, cerca de 60% da população mundial 

apresenta alguma disfunção ligada à enzima lactase, mesmo 

que ainda não resulte na alergia ao açúcar do leite. Ainda se 

discute que a enzima e sua capacidade de iniciar os processos 

intolerantes pode se desenvolver em períodos diferentes em 

determinadas pessoas e que o acometimento da alergia não se 

resume a uma dieta restrita ao leite ou a os seus derivados, 

podendo, dessa forma, proporcionar ao usuário uma 

alimentação balanceada e segura pelo  uso de alguns fármacos 

que ajudam no processo de tolerância à lactose.  

Mesmo com o diagnóstico seguro quanto à intolerância 

alimentar do leite, é importante ressaltar que este se configura 

como um alimento rico em diversos íons e proteínas que 
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mantem a homeostasia do organismo, proporcionando 

equilíbrio entre diversos processos fisiológicos corporais como 

é o exemplo do cálcio, ferro e vitamina A. A lactase responsável 

pela quebra do açúcar se origina nas células eritrocíticas nas 

microvilosidades do intestino, a partir de sua ação na 

degradação da lactose é possível e viável para a mucosa 

intestinal a absorção dos nutrientes provindos do leite incluindo 

a D-glicose e D-galactose que são as duas monoses derivadas 

da quebra.  

Tendo em vista os tipos e as diferentes dificuldades 

funcionais que podem acometer os intolerantes, algumas 

medidas de tratamento são utilizadas pela rede de saúde na 

orientação aos pacientes com essa alergia. O tratamento pode 

ser pela retirada total do leite e de seus derivados na 

alimentação, por testes de provações para adaptar os pacientes 

com a ingesta em poucas quantidades do açúcar lactose, ou 

ainda pelo uso de reposição enzimática com lactose exógena 

(+â-galactosidade), obtida de leveduras e fungos, pode ser uma 

estratégia para a deficiência primária de lactose (OLIVEIRA, 

2016).  

Este trabalho tem como objetivo caracterizar de forma 

explanatória os efeitos causados pela intolerância à lactose 

abordando seus tipos, sintomas, diagnósticos e algumas das 

opções de tratamento que esses alérgicos ao açúcar podem 

aplicar em seu cotidiano, com um maior enfoque na utilização 

da lactase exógena. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica como 

ferramenta para a compreensão da intolerância à lactose, dos 

efeitos e principais informações a respeito do uso da lactase 

exógena como farmacoterapia, além de explanar de forma 

qualitativa, o contexto envolvendo inúmeros fatores associados 

aos riscos da ausência de elementos essenciais para a 

alimentação cotidiana desses alérgicos, tendo por finalidade 

abranger de forma ampla, sistematizada e ordenada 

metodologias e resultados de outras pesquisas com o intuito de 

expandir expectativas referentes ao tema, e proporcionando 

uma visão conceitual sobre ele. 

A pesquisa literária foi realizada em setembro e outubro 

de 2019, usando a plataforma de pesquisa científica, PubMed, 

Medline e Scielo com os seguintes descritores: “Lactase”, 

“Intolerancia à lactose” e “Farmacoterapia”, passando-os para a 

compatibilidade das plataformas de pesquisa que apresentam 

o idioma inglês, ficando prontos para a pesquisa da seguinte 

forma: “Lactose”, “Lactose Intolerance” e “Drug therapy” 

respectivamente, sendo separados pelo operador “AND”, 

garantindo a inclusão de todos os artigos que fossem referentes 

à temática proposta.  

Os critérios de inclusão que foram estabelecidos foram: 

artigos que apresentassem estruturas textuais completas 

disponíveis na plataforma de pesquisa, publicações que 

apresentassem boas traduções para o idioma português, 

facilitando a compreensão do texto tendo como base de dados 

o PubMed, Medline e Scielo para maior apurado de 

informações, e estudos científicos dos últimos 5 anos. Foram 
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excluídos da pesquisa trabalhos que não atendiam os critérios 

de buscas.  

Inicialmente, a etapa de busca na plataforma gerou um 

resultado de 30 artigos encontrados, em seguida realizada a 

filtragem de acordo com critérios pré-estabelecidos, que 

resultou em 13 trabalhos. Após isso, foram lidos os títulos e 

resumos dos artigos encontrados selecionando os que mais 

atendiam aos padrões envolvidos na temática principal a ser 

abordada, o que finalizou com treze artigos para a revisão. 

O prosseguimento da análise dos conteúdos 

encontrados, deu-se pela leitura minuciosa e detalhada de cada 

artigo, resultado das filtrações da plataforma, afim de observar 

qual atendia a melhor proposta a vir solucionar a problemática 

do estudo inicial e que pudesse também proporcionar 

compreensão de conceitos quanto a farmacoterapia com 

pessoas alérgicas a lactose e alternativas para se adequarem 

a essa condição, enfatizar a importância dos elementos 

nutricionais presente no leite e seus derivados e o prejuízo na 

ausência de seu consumo alimentar.  

Com isso, foram compilados, sintetizados e organizados 

de maneira a terem suas principais informações sumarizadas 

em um único trabalho com o objetivo de facilitar a expansão do 

conteúdo envolvendo o problema percursor. Por fim, essas 

informações foram agrupadas de maneira sistematizada 

através do programa Microsoft Office Word.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A lactase (β-galactosidase) é uma enzima produzida 

pelas vilosidades intestinais e tem como função a quebra da 

lactose em seus 2 monossacarídeos, a glicose e a galactose. 

Durante o período de nascimento e lactação, essas enzimas 

exercem sua atividade máxima visto que a alientação do 

neonato é exclusivamente voltada para o leite materno até o 

sexto mês de vida fazendo com que a demanda por essa 

enzima seja bastante alta, após esse período, a criança pode 

adiquirir mais nutrientes a partir de outras fontes de alimento. 

Na fase adulta, a lactase sofre uma considerável diminuição em 

sua capacidade de realizar essa hidrólise, o leite deixa de ser 

algo principal na alimentação e passar a ser um complemento, 

o organismo irá produzir de acordo com a demanda, outro fator 

relacionado é a ausência de um alelo da lactase, trata-se de um 

fenômeno natural que o ser humano sofre e é intitulado de 

hipolactasia (WANES, 2019). 

Estima-se que 30% da população mundial apresenta o 

bom funcionamento da lactase mesmo estando na fase adulta, 

porém, essa condição pode variar de acordo com diveros 

fatores, como: a etnia, localização e a cultura do indivíduo. O 

ambiente em que o indivíduo está inserido é consideravelmente 

relevante quanto ao funcionamento da lactase, estudos 

mostram que populações residentes no Sudeste Asiático e na 

África apresenta deficiência na lactase, essa afirmação é 

evidenciada pelo clima e terreno impróprio para a criação de 

animais leiteiros, além de doenças que açolam principalmente 

a espécie bovina. Enquanto na Escandinávia, apenas 10% da 

população porta essa falha, a América do Norte e a Europa 
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também estão entre os países onde a população possui 

melhores condições para digerir o leite, dentre os fatores que 

explicam essa afirmação, pode-se citar a região apropriada 

para a criação de animais domésticos produtores de leite.  Esta 

conjuntura está relacionada ao consumo frequente de leite que 

se estendeu até a fase adulta por grande parte da população 

uma vez que pessoas que dependem da pastorícia e produtos 

lácteos mostram uma maior prevalência da ação da lactase, 

sendo assim, classificada como deficiência de lactose do tipo 

primária (FORSGARD, 2019). 

Além desta, essa limitação possui mais dois tipos de 

classificação: a secundária e a congênita. A perda ou lesão no 

intestino delgado devido a infecções, uso desenfreado de 

medicamentos, radiações ambientais e cirurgias também 

podem contribuir para uma má absorção, visto que a mucosa 

intestinal é a responsável pela produção da lactase, agressões 

nessa região pode danificar reduzindo a ação dessas enzimas 

parcialmente ou de forma completa. A doença celíaca é 

caracterizada pela incapadiade do intestino delgado de 

absorver o glúten. O tratamento realizado pelos portadores 

dessa doença é exclusivamente dieta isenta de trigo, centeio e 

cevada, pesquisadores buscam novos métodos como fármacos 

para permitir que esses indivíduos possam fazer uso de 

alimento que contenham trigo, entretanto, até a atualidade, 

ainda não há relatos de medicamentos que possibilitem as 

pessoas acometidas por essa doença a livrar-se dessa dieta tão 

rigorosa, uma vez que o paciente celíaco não mantém a dienta 

sem glúten e faz uso de diversos tipos de alimento, ele acaba 

agredido drasticamente as vilosidades intestinais, causando um 

atrofiamento nessas regiões devido a incapacidade de 
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absorção do trigo, fator esse que pode fazer com que além do 

trigo, o mesmo não consiga absorver outros nutrientes, como a 

lactose, alguns pacientes céliacos que não seguem a dieta a 

risca acabam adquirindo também intolerância à lactose, essas 

características pertencem a intolerância do tipo secundária 

(DENG, 2015). 

Quanto à deficiência congênita da lactase, ela é herdada. 

Define-se por uma alteração genética autossômica recessiva 

que afeta diretamente essa proteína intestinal. Pais que foram 

diagnosticados com intolerância à lactose possuem uma forte 

tendência de transmissão e seus filhos podem nascer já 

portando essa condição, se o diagnóstico não for rápido o 

recém-nascido pode chegar a óbito, visto que os sintomas vão 

de dores abdominais até diarreia líquida de odor ácido, 

resultando em uma perda excessiva de líquido corpóreo do 

neonato, podendo causar desidratação e insuficiência de 

absorção intestinal de nutrientes. A importância de um 

diagnóstico precoce é justamente por essa intolerância gerar no 

indivíduo déficit de crescimento e desenvolvimento e redução 

da quantidade de minerais essenciais para o organismo, 

especialmente para os ossos (MATHIÚS, 2016). 

A intolerância à lactose em si é o aparecimento de 

sintomas gastrointestinais como inchaço, diarreia, dor 

abdominal, náusea, borborigmo, vômito e gases após a ingesta 

da lactose devido à perda reduzia ou completa da atividade da 

lactase, resultando na fermentação da lactose não digerida 

pelos microorganismos presentes na flora intestinal, alguns 

sintomas podem manifestar-se mais que outros, dor abdominal 

e flatulência acomete aproximadamente 100% dos portadores 

que fizeram uso de lactose, quanto a prisão de ventre, apenas 

30% dos acometidos notificaram tal ocorrência, o mesmo 
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aplica-se aos sintomas sistêmicos, a cefaleia possui uma taxa 

de ocorrência de 86% e as leões na boca 30%. Vale Salientar 

que, um número considerável de doenças possuem sua fase 

assintomática ou os sintomas característicos, simplesmente, 

não são expressados, há casos em que intolerantes à lactose 

não demonstram sinais mesmo sendo um portador (FASSIO, 

2018). 

Costumavam-se ser utilizado vários testes para analisar 

as respostas apresentadas pelos indíviduos após fazerem uso 

de uma alta quantidade de lactose, essas opções foram 

reduzidas a 2 ou 3 testes pois são usados com mais frequência. 

A  biópsia jejunal era tida como padrão ouro para o diagnóstico, 

no entanto, devido ao fato de ser um procedimento bastante 

invasivo, acabou entrando em desuso. O teste de hidrogênio da 

respiração da lactose se tornou um dos mais comuns para 

diagnóstico: após ingerir 20 a 50 gramas desse nutriente, o ar 

exalado é medido com um sensor eletroquímico que irá analisar 

o hidrogênio e metano expirado, se der um valor acima de 20 

partes por milhão, é um indicativo seguro de que o indíviduo em 

questão é portador dessa intolerância pois ocorreu fermentação 

intestinal pelas bactérias intestinais visto que a  lactose não foi 

absorvida, o exame de sangue onde é observado uma falha na 

elevação da glicose e um teste de pH com fezes também são 

alguns métodos utilizados (SZILAGYI, 2018). 

 

Algumas literaturas trazem a dieta livre de leite e seus 

derivados como a principal solução para quem possui 

intolerância à lactose visto que apenas essa retirada não irá 

demandar recursos financeiros, porém, sua alimentação será 
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mais restrita e privar os produtos lácteos por tempo prolongado 

pode gerar agravos à saúde desses pacientes, pois deixam os 

mesmos susceptíveis a adquirir outras fragilidades, como a 

osteoporose, já que o leite é a principal fonte de cálcio e 

vitamina D. Embora estudos apontem que esse público pode 

ingerir de 12 a 15 gramas de lactose por dia sem que ocorra 

uma manifestação dos sintomas gastrointestinais e possa 

ocorrer variações referentes a idade do indivíduo, essa ainda 

não é a quantidade ideal de que o corpo necessita para que 

seja mantido a homeostase, como pode ser observado na figura 

1 (SZILAGYI, 2018). 

A substituição por produtos com baixo teor de lactose 

como alimentos à base de soja também é um tratamento 

utilizado para esse público alvo, entretanto, apesar da soja ser 

rica em proteínas, ela carece no que diz respeito a quantidade 

de cálcio em sua composição e alguns alimentos que se 

enquadram nessas características (contém cálcio mas não é 

oriundo do leite e nenhum de seus derivados) podem ter um 

preço de aquisição mais elevado tornando-a assim um método 

menos atrativo e portanto, inviável. Sobre a ingesta de outros 

alimentos que também são constituídos por cálcio, nenhum 

deles contém medidas que o corpo humano necessita se 

comparado ao leite, a quantidade de cálcio nesse mantimento 

é consideravelmente elevada, o paciente necessitaria ingerir 

determinado alimento em uma quantidade que ele normalmente 

não consumiria para compensar o meio alternativo de adiquir 

esse mineral tão essencial, havendo uma repressão na 

alimentação e limitando-se à apenas um alimento pois ele 

dispõe de cálcio em quantidade igual ou superior da quantidade 
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encontrada no leite e seus derivados, conforme mostrado na 

figura 2 (FORSGARD, 2019).   

 

Figura 1: Recomendação nutricional para cálcio. 

 Fonte: Adaptado de Bueno AL, 2016. 
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Figura 2: Fontes alimentares ricas em cálcio. 

Fonte: Adaptado de Bueno AL, 2016. 

 

O Brasil possui leis que garantem informações referentes 

sobre a presença ou ausência de determinados constituintes 

nos alimentos, são expostos em seus rótulos e embalagens 

informações como: contém glúten, por exemplo. Entretanto, 

ainda não há uma lei que determina legalmente o aparecimento 

de tal informe nos alimentos que levam lactose, fator esse que 

pode acabar trazendo sintomas gastrointestinais para 

indivíduos portadores de intolerância à lactose que consumiram 

um produto no qual não informava a presença de leite em sua 

composição. Deve ser levado em consideração que alguns 

indíviduos que pertecem a esse público podem possuir um 
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déficit no que diz respeito as interpretações das informações 

presentes nas embalagens, pois há consumidores leigos 

(MATHIÚS, 2016). 

A terapia de reposição enzimática por ingestão de 

lactase exógena vem sendo um método bastante procurado 

para tratar crianças, adolescentes e adultos que não querem 

reduzir sua ingesta de leite, pois, uma vez que você faz uso de 

tal medicamento, o mesmo fornece as enzimas que o corpo do 

indivíduo carece, quebrando a lactose para que o intestino 

realize a sua absorção, o mesmo não necessitará que sua 

alimentação sofra limitações. A lactase usada no tratamento de 

indivíduos portadores de intolerância à lactose pode ser 

extraída de fungos e leveduras, a Kluyveromyces lactis, 

Aspergillus oryzae e Aspergillus niger são alguns exemplos de 

onde essa substância é retirada para que ocorra a fabricação 

do fármaco pelas indústrias que possuem como finalidade o 

desenvolvimento de métodos inovadores referentes ao 

tratamento da intolerância à lactose (METAB, 2016). 
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Figura 3: Levedura fúngica. 

Fonte: UFSCar, 2016. 

 

A lactase exógena pode apresentar-se em forma de gel, 

líquido, pó, cápsula ou comprimido e deve ser consumida cerca 

de 5 a 30 minutos antes da refeição que tenha lactose em sua 

composição, esse é o tempo estimado em que o fármaco leva 

para suprir essa carência e produzir o seu efeito. Um estudo 

cruzado, duplo-cego e controlado por placebo com pacientes 

portadores de intolerância à lactose evidenciou que a lactase 

exógena obtida a partir de fungos e leveduras é eficaz e 

confiável, possibilitando assim seu uso como um suplemento 

alimentar enzimático para aqueles que não consegue realizar a 

quebra do açúcar presente no leite, os efeitos colaterais e/ou 

adversos referente ao uso desses fármacos são praticamente 

inexistentes. O maior ponto em que se faz necessário uma 

maior atenção quanto ao uso desse fármaco, é referente a 

idade, é informado que crinças portadores de intolerância á 
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lactose pode fazer uso de tal medicamento após atingir idade 

igual ou superior a 5 anos (FASSIO, 2018) 

 Silact, Lacdigest, Lactaid, Digerlat e Laticínios são 

alguns dos fármacos mais utilizados nos Estados Unidos e 

Europa por portadores de intolerância à lactose, há variações 

de fármaco para fármaco, alguns do aspectos observados é a 

embalagem, posologia e a quantidade de lactase por unidade. 

O uso dessa farmacoterapia oferece uma melhora nos sintomas 

gastrointestinais, reduz as restrições alimentares e goza de 

praticidade e fácil manuseio, o usuário necessitará de poucas 

informações para realizar a ingesta segura do medicamento em 

questão, além disso, a alimentação como um processo 

fundamental e de suma importância para o bom regulamento a 

nível fisiológico não se torna motivo de exclusão, sentimento 

presente em indíviduos portadores de doenças que interferem 

nas refeições, como intolerância à lactose, doença celíanca, 

entre outras.  Esses pontos em conjunto possibilitam a esse 

usuário uma considerável melhora em sua qualidade de vida 

com reduzindo suas limitações ao máximo (IANIRO, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

A preocupação de órgãos competentes, como o ministério 

da saúde por exemplo, em relação ao assunto instiga a 

representatividade nos meios educacionais e hospitalares, pois 

o número de acometidos cresce exageradamente segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Devido a isso, 

indústrias que tem esse público como alvo vem melhorando 

ainda mais seus produtos, sejam eles fármacos ou alimentos 

sem lactose, integrando ainda mais seus usuários com uma 
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abrangência maior de produtos. Os consumidores devem 

sempre estar vigilantes, atentando-se sempre às informações 

presentes nos rótulos e embalagens das mercadorias. 

É importante ressaltar que, antes de partir para o uso de 

fármacos, é recomendado que o indíviduo tente métodos não 

farmacológicos, visto que o uso de remédios pode ser 

desnecessário, a depender do caso. No cenário dos portadores 

de intolerância à lactose, são os fármacos quem permite que 

esse público realize a ingesta de leite tranquilamente e goze 

desse nutriente tão essencial que é o cálcio, esse medicamento 

possui várias formas e diversos preços, facilitando ainda mais 

sua aquisição tornando-se um método bastante atraente para 

os consumidores. 

Vale ressaltar que, pacientes intolerantes à lactose não 

devem limitar-se a apenas um tratamento, como a reposição da 

lactase exógena, mas também fazer uso de outros métodos 

para impedir que ocorra essa escassez do cálcio, respeitando 

sempre sua limitação. A junção de terapias reflete no paciente 

de forma positiva pois o mesmo não é restrito à apenas um 

método e não sofre com os sintomas da doença, podendo 

usufruir desse mineral. 

Com o acompanhamento de profissionais da área de 

saúde, o indivíduo pode encontrar inúmeras possibilidades que 

lhe garantem uma ótima qualidade de vida mesmo possuindo 

essa insuficiência. O enfermeiro por ser um dos profissionais 

que mantém o contato mais direto com os pacientes pode ser 

uma peça-chave no diagnóstico daqueles usuários leigos que 

desconhecem essa doença, médicos e farmacêuticos podem 

instruir o usuário a encontrar o fármaco ideal para que não seja 

necessário restrições alimentares e o nutricionista pode orientá-
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lo quanto a uma alimentação onde o cálcio não está presente 

apenas no leite. 

Dessa forma, outras atividades metabólicas que 

demandam a utilização desses nutrientes seguem no padrão 

homeostático permanente, sem alterações ligadas a ausência 

da lactose, evitando, desse modo, sintomas como fraqueza, 

perda de memória, dificuldade de locomoção musculatória e 

entre outros. 
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RESUMO: O número de pessoas acometidas por lesão por 
pressão, ou seja, resultantes da pressão excessiva sobre 
proeminências ósseas em serviços de atenção a saúde, 
colocaram esse evento num patamar de problema de saúde 
pública. Frente a relevância da temática para profissionais, 
pacientes e familiares, objetivou-se no presente estudo 
discorrer sobre aspectos relevantes para prevenção e 
tratamento das LP em ambiente hospitalar. Trata-se de um 
estudo descritivo de caráter informativo acerca dos aspectos 
relevantes para a prevenção e tratamento das LP de acordo 
com o conhecimento científico produzido, realizado por meio de 
consulta a materiais atualizados sobre o tema e disponíveis na 
Biblioteca Virtual em Saúde. As buscas foram realizadas em 
setembro de 2019 e incluiu-se materiais publicados no período 
de 2016 a setembro de 2019. Os aspectos relevantes para 
prevenção e tratamento das lesões por pressão segundo a 

mailto:anaelzaufrn@gmail.com


LESÃO POR PRESSÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO 

212 
 

literatura pesquisada envolvem atividades gerenciais, 
educativas e assistenciais. E a etapa de tratamento composta 
por avaliação, tratamento e evolução,  requer interação 
multiprofissional para escolha e otimização de recursos 
humanos e materiais, frente a complexidade de cada lesão e as 
necessidades e especificidades de cada paciente.  
Palavras-chave: Lesão por pressão. Cicatrização de feridas. 
Cuidados de enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha 

funções essenciais a vida, como proteção, regulação termina e 

interação do nosso organismo com o meio ambiente. Além 

disso, possui interligação com sistema nervoso, que promove 

resposta rápida ao estímulo álgico, denominado reflexo de 

retirada (TEIXEIRA et al., 2017). 

Contudo, é importante destacar que em pessoas idosas, 

debilitadas, restritas ao leito ou sob efeito de drogas 

depressoras do sistema nervoso central a função protetora da 

pele fica prejudicada ou abolida, resultando em lesão por 

pressão (LP). O aumento da pressão especialmente sob 

proeminências ósseas, resulta em danos estruturais, por 

compressão em vasos sanguíneos, redução do aporte de 

oxigênio e morte celular (NPUAP, 2016). 

Assim, uma assistência de enfermagem adequada torna-

se fundamental para a manutenção da integridade da pele. Já 

que o atendimento de necessidades essenciais dos pacientes 

hospitalizados ficam a critério da equipe de enfermagem como 

cuidados de higiene, mudança de decúbito, administração de 

medicações, estimulo a aceitação da dieta e a deambulação 
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precoce, as quais estão imbricadas direta e indiretamente a 

integridade da pele (FEITOSA CHAVES et al., 2019). 

A denomininação LP foi atualizada e adotada pela 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) ao invés de 

úlcera por pressão. O termo LP é utilizado para definir uma 

lesão na pele, tecidos ou estruturas subjacentes, localizada 

comumente sobre proeminências ósseas, em resposta a uma 

pressão sustentada, com a combinação da fricção e/ou 

cisalhamento, ou ainda relacionada ao uso de dispositivos 

medico-hospitalares (NPUAP, 2016). As LP são classificadas 

em estágios ou categorias de acordo com aspecto, 

profundidade e comprometimento de estruturas da pele 

(EDSBERG et al., 2016).  

Com o intuito de avaliar e determinar o estágio das LP 

surgiram instrumentos que auxiliam o enfermeiro no 

monitoramento da integridade da pele e determinar o risco. No 

Brasil, a escala mais utilizada é a de Braden, por ser validada 

clinicamente e indicada pela Agência Nacional de vigilância 

Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2013a).  

É importante destacar que a prevenção é a melhor 

estratégia em relação aos eventos adversos, como os erros de 

administração de medicamentos, quedas e as LP 

(RODRIGUES et al., 2018). Com o intuito de prevenir esses 

eventos e melhorar a qualidade da assitência, o Ministério da 

Saúde do Brasil instituiu o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente por meio da portaria nº 529/2013 (BRASIL, 2013c). 

O número de pessoas acometidas por LP em serviços de 

atenção a saúde, colocaram esse evento num patamar de 

problema de saúde pública. Nos quais, o desenvolvimento de 

LP gera custos adicionais relacionados ao tratamento e a 
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necessidade de prologar o período de internação (ANDRADE 

et al., 2016). 

Além do impacto financeiro, há também, outros que são 

intangíveis como o sofrimento físico e psicológico, devido a dor 

e odor da LP, e a dependência de profissionais de enfermagem 

para a realização dos curativos durante a hospitalização. O que 

justifica a necessidade de implementação de medidas 

preventivas para reduzir o surgimento de lesões (RODRIGUES 

et al., 2018). 

Os profissionais de enfermagem são responsáveis pela 

realização do banho de leito, momento em que é possível 

inspecionar a pele e avaliar a existência de áreas afetadas 

pelas forças de pressão e cisalhamento. O enfermeiro deve 

avaliar diariamente e determinar o risco de LP utilizando 

escalas de predição e prescrever os cuidados a serem 

implementados visando a manutenção da integridade da pele 

(ANDRADE et al., 2016; COFEN, 2017). 

Frente ao exposto e relevância da temática da prevenção 

de LP em pacientes hospitalizados, idealizou-se realizar o 

presente estudo. Que tem por objetivo discorrer sobre aspectos 

relevantes para prevenção e tratamento das LP em ambiente 

hospitalar. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a 

disseminação de conhecimentos sobre aspectos importantes 

para o cuidado adequado ao paciente hospitalizado. E ainda, 

contribuir para a atualização dos profissionais de saúde, 

especialmente da equipe de enfermagem sobre aspectos 

relevantes para a prevenção e tratamento das LP.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo descritivo de caráter informativo 

acerca dos aspectos relevantes para a prevenção e tratamento 

das LP de acordo com o conhecimento científico produzido. 

Para o desenvolvimento foram estabelecidas as seguintes 

etapas: definição do tema e objetivo, levantamento da literatura 

atualizada e pertinente ao tema, seleção e leitura minuciosa dos 

materiais, definição da estrutura e seções a serem 

desenvolvidas para apresentação dos resultados e elaboração 

da conclusão (OLIVEIRA JUNIOR, 2015).  

Antes de iniciar a busca eletrônica foi estabelecido o 

protocolo de pesquisa, no qual foi estabelecido como recorte 

temporal o intervalo compreendido entre 2016 e setembro de 

2019, visando à inclusão de artigos atualizados. As buscas 

foram realizadas no mês de setembro de 2019 utilizando como 

descritores controlados “Lesão por pressão”, “Cicatrização de 

feridas”, “Cuidados de enfermagem”, localizados via 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) nas fontes de dados 

indexadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção das 

publicações foram: artigos científicos produzidos no Brasil e 

publicados no período de 2016 a setembro de 2019, disponíveis 

em texto completo e que abordassem aspectos relacionados à 

prevenção e tratamento das LP. Excluíram-se dissertações, 

teses, editoriais, carta ao editor.  

Após o procedimento de busca nas bases de dados, 

procedeu-se a leitura dos títulos e resumos das publicações 

para verificar a pertinência ao tema em estudo. Posteriormente, 

os que foram selecionados foram lidos integralmente. As 

informações dos estudos selecionados foram coletadas em um 

instrumento tipo planilha preenchidas com os seguintes dados 
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de caracterização: autor, título, tipo de estudo, principais 

resultados e considerações finais/conclusões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar a apresentação dos dados obtidos nos 

artigos e formular o tópico resultados e discussão, os materiais 

foram distribuídos e organizados em duas seções: aspectos 

relacionados a prevenção de LP e abordagens para o 

tratamento de LP.  

 

Lesão por pressão: aspectos relacionados a prevenção 

 

Diferentemente de boa parte das alterações de pele, a 

LP tem sido alvo de grande preocupação para os serviços de 

saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para os 

pacientes e seus familiares, quanto para o próprio sistema de 

saúde, em vista ao prolongamento de internações, riscos de 

infecção e outros agravos evitáveis (BRASIL, 2013b; BRASIL, 

2013c). 

A LP ainda tem na sua prevenção a melhor estratégia de 

evitar o problema, para isso faz-se necessário o envolvimento 

de toda a equipe. É importante que todos adotem os mesmos 

critérios. Nesse sentido, o guia é uma ferramenta de 

padronização de condutas que direciona os cuidados para 

todos os profissionais e como consequência favorece a 

diminuição da incidência e melhor desfecho dos casos. Estudo 

realizado em um hospital escola de SP verificou que a 

incidência de LP diminuiu significativamente após a 

implantação de um protocolo de avaliação de risco e prevenção 
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de LP, em todos os pacientes, demonstrando o valor desta 

prática (SILVA et al., 2019). 

Neste contexto, enfermagem possui papel crucial na 

prevenção dessas lesões, por estar mais próxima do paciente 

exercendo um cuidado ininterrupto. Assim, no que se refere à 

prevenção das lesões por pressão pode-se dividir em atividades 

gerenciais, educativas e assistenciais que podem ser 

desenvolvidas sozinhas ou interligadas (MEDEIROS et al., 

2018; SILVA et al., 2019; STEIN et al., 2016 ). 

A atividade gerencial do cuidado em enfermagem 

compreende a articulação entre os eixos assistencial e 

gerencial que compõem o trabalho do enfermeiro nos inúmeros 

cenários de atuação. O termo gerência do cuidado tem sido 

utilizado para elucidar, principalmente, as atividades dos 

enfermeiros objetivando melhores resultados nas práticas 

clínicas nos serviços de saúde e a realização do planejamento 

das ações de cuidados de enfermagem (MEDEIROS et al., 

2018; STEIN et al., 2016). 

Assim, as ações de gerenciamento do cuidado focado na 

prevenção de LP revelam-se cruciais para que todo o processo 

de prevenção aconteça. Compreende-se que o volume de 

atividades e o ritmo de trabalho são desafios que os 

profissionais enfermeiros enfrentam principalmente nas 

unidades de atendimento a pacientes críticos, no entanto a 

implementação e utilização de escalas de predição de risco, 

como por exemplo, a de Braden, e a elaboração de protocolos 

de prevenção tornam-se estratégias importantes que podem 

facilitar norteando o trabalho da equipe de enfermagem. Este 

eixo gerenciamento, prevê ações que focam na elaboração e 

implementação de instrumentos que auxiliam no planejamento 

do cuidado individualizado voltado as necessidades de cada 
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indivíduo norteando a prevenção de tais lesões aos pacientes 

com risco em desenvolvê-las (ALMEIDA et al., 2019). 

Existem diversas escalas de predição de risco que 

auxiliam os profissionais de enfermagem na gestão com foco 

em detectar e avaliar o risco que o paciente apresenta em 

desenvolver LP. Estudos apontam a Escala de Braden (EB) 

como sendo a mais utilizada e mais pesquisada no Brasil. Esta, 

quando utilizada na UTI, deve ser aplicada no momento da 

admissão do paciente no setor e repetida a cada 48 horas 

(ALMEIDA et al., 2019). 

No que concerne à atividade educativa, como métodos 

preventivos de LP em pacientes críticos envolvendo a equipe 

de enfermagem e seus cuidadores, implicam-se também no 

treinamento à aplicabilidade das escalas e protocolos. A 

Realização de uma avaliação periódica do desempenho 

organizacional ao nível da prevenção das LP e facultar o 

feedback dessa mesma informação a todas as partes 

interessadas pode amparar tais medidas educativas (SOARES 

et al., 2018). A orientação e capacitação por meio de programas 

educativos relacionados à prevenção de tais lesões junto aos 

profissionais de enfermagem fortalecem as propostas de 

protocolos bem como sua aplicabilidade na unidade hospitalar 

( BARROS et al., 2018). 

Observa-se no quadro sinóptico 1, no que se refere as 

práticas assistenciais, recomendações de estudos com foco em 

ações de prevenção às LP. Elencam-se as intervenções de 

enfermagem assistenciais de caráter preventivo que devem 

abordar aspectos como: observação diária da pele, cuidados 

com a integridade da pele, mudança de decúbito e 

posicionamento correto, uso de hidratantes e cremes de 

barreira, utilização de dispositivos para tratamento de 
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incontinências, cuidados com a higiene do paciente e do leito, 

nutrição rica em vitaminas e proteínas, manter colchão 

apropriado, evitar frio excessivo, manter lençóis limpos e 

estirados, manter cabeceira elevada 30º, trocar fraldas e lençóis 

a cada eliminação fisiológica e utilização de coxins para aliviar 

áreas de atrito (SOARES et al., 2018; BARROS et al., 2018; 

MEDEIROS et al., 2015; STEIN et al., 2016). 

 

Quadro 1 – Descrição das ações preventivas das lesões por 

pressão.Natal, RN, Brasil, 2019. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

G 

E 

R 

E 

N 

C 

I 

A 

I 

S 

- Envolver toda a equipe no gerenciamento 
do cuidado; 
- Confeccionar e ou atualizar protocolos 
para prevenção de LP; 
- Elaborar relógio gráfico para sinalização 
de mudança de decúbito; 
- Avaliar e identificar os pacientes com risco 
nas primeiras 48h de admissão por meio de 
uma escala de predição, sendo a mais 
utilizada a Escala de Braden (EB), e seguir 
avaliando diariamente; 
- Identificar os fatores que os predispõem 
ao risco de forma individualizada; 
- Implementar protocolo assistencial de 
prevenção; 
- Solicitar suporte da fisioterapia e nutrição; 
- Documentar intervenções e resultados 
obtidos. 

E 
D 
U 
C 

- Promover a capacitação dos técnicos em 
enfermagem; 
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A 
T 
I 
V 
A 
S 

- Criar e fornecer um programa de ensino 
para pacientes com risco em desenvolver 
LP e seus cuidadores; 
- Estabelecer programas educacionais e 
inclui-los como uma das metas importantes 
para implementação e manutenção das 
ações preventivas de forma continua na 
instituição. 

 
 

A 

S 

S 

I 

S 

T 

Ê 

N 

C 

I 

A 

I 

S 

- Realizar mudança de decúbito 2/2h; 
- Posicionar corretamente o paciente no 
leito; 
- Inspecionar diariamente a pele; 
- Manter pele hidratada (evitar friccionar 
proeminências ósseas, em áreas 
hiperemiadas e com redução de 
sensibilidade); 
- Manter higiene do paciente; 
- Manter lençóis limpos, secos e bem 
esticados (evitar contato da pele do 
paciente com superfícies plásticas); 
- Sempre utilizar lençóis móveis para 
mobilizar o paciente; 
- Manter períneo limpo e seco e aplicar 
creme de barreiras em região genitália; 
- Tratar incontinências;  
- Acompanhar o estado nutricional por meio 
dos exames laboratoriais; 

- Manter colchão de poliuretano 
(piramidal/caixa de ovo); 
- Utilizar coxins para aliviar áreas de atrito e 
elevar região calcânea (nunca utilizar coxins 
em forma de anel de espuma); 
- Evitar exposição ao frio; 
- Manter temperatura corpórea entre 35,5 e 
37ºC; 
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- Manter cabeceira elevada 30º de acordo 
com as condições clínicas do paciente;  
- Evitar botas de gel ou acolchoadas; 
- Proteger os tecidos contra efeitos adversos 
das forças mecânicas (pressão, fricção e 
cisalhamento); 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

 É importante destacar que as medidas preventivas 

dependem de investimento em capacitação da equipe 

multiprofissional e interesse dos gestores em adquirir os 

dispositivos, materiais e insumos. Entretanto, o enfermeiro deve 

estar atento as necessidades individuais dos pacientes, para 

promover o uso racional dos recursos materiais e humanos na 

implementação das ações preventivas aos pacientes sob seus 

cuidados.  

 

Lesão por pressão: abordagens para o tratamento 

 

Em pacientes com lesão o tratamento envolve três 

importantes etapas: 

 

Avaliação

Tratamento

Evolução
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Figura 1 – Apresentação das etapas do tratamento da lesão por 

pressão. Natal, RN, Brasil, 2019. 

 

O tratamento de uma lesão não pode ser proposto de 

forma pontual, analisando apenas as características da ferida. 

Antes de determinar o tratamento, o enfermeiro deve realizar a 

anamnese do paciente e obter informações relacionadas a 

história da doença atual, a presença de comorbidades, historia 

familiar e aspectos socioeconômicos. Deve ainda, realizar 

exame físico detalhado e analisar exames laboratoriais, pois, 

todas essas informações devem ser consideradas durante o 

planejamento dos cuidados (COFEN, 2017). 

O enfermeiro deve conhecer os recursos materiais 

disponíveis na instituição, emitir parecer sobre a qualidade e 

utilidade de produtos e coberturas antes de ser procedida a 

aquisição e também participar e estimular que os membros de 

sua equipe a se integrarem ao programa de educação 

permanente. As atividades educativas são fundamentais para 

acompanhar recursos e tecnologias lançadas pelo mercado 

para o tratamento de LP, que muitas vezes podem ser 

associados as existentes, visando acelerar a regeneração dos 

tecidos e a cicatrização da lesão (ALBUQUERQUE et al., 2019). 

Após avaliar o paciente o enfermeiro deve atentar para 

aspectos que precisam ser considerados na escolha do curativo 

mais indicado. Para tanto, deve considerar a exsudação da 

lesão ou o ressecamento, a presença de tecido desvitalizado ou 

necrótico e presença de infecção (RODRIGUES et al., 2018). 

Os estágios das LP foram descritos pela National 

Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), trata-se de 

organização norte-americana, sem fins lucrativos, dedicada à 

prevenção e ao tratamento de lesões por pressão. No Brasil, a 
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versão foi traduzida por membros da Associação Brasileira de 

Estomatoterapia (SOBEST) e da Associação Brasileira de 

Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE) (MORAES et al., 

2016). 

Assim, os enfermeiros devem avaliar as características 

da lesão e de acordo com os achados em relação a 

apresentação e comprometimento dos tecidos e estruturas 

adjacentes classifica-las em estágios, conforme descrição da 

NPUAP. 

 

Quadro 2 – Classificação das lesões por pressão de acordo 

com a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). Natal, 

RN, Brasil, 2019. 

Classificação Descrição 

LP estágio 1 Pele íntegra com área localizada de eritema 

que não embranquece e que pode parecer 

diferente em pele de cor escura; 

LP estágio 2 Perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme. O leito da ferida é 

viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido 

e pode também apresentar-se como uma 

bolha intacta (preenchida com exsudato 

seroso) ou rompida. O tecido adiposo e 

tecidos profundos não são visíveis; 

LP estágio 3 Perda da pele em sua espessura total na 

qual a gordura é visível e, frequentemente, 

tecido de granulação e epíbole (lesão com 

bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo 

e /ou escara pode estar visível. A 

profundidade do dano tissular varia conforme 

a localização anatômica; áreas com 
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adiposidade significativa podem desenvolver 

lesões profundas; 

LP estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e 

perda tissular com exposição ou palpação 

direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, 

cartilagem ou osso; 

LP não 

classificável 

Perda da pele em sua espessura total e 

perda tissular na qual a extensão do dano 

não pode ser confirmada porque está 

encoberta pelo esfacelo ou escara. Ao ser 

removido (esfacelo ou escara), Lesão por 

Pressão em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará 

aparente; 

LP por 

pressão 

tissular 

profunda 

Pele intacta ou não, com área localizada e 

persistente de descoloração vermelha 

escura, marrom ou púrpura que não 

embranquece ou separação epidérmica que 

mostra lesão com leito escurecido ou bolha 

com exsudato sanguinolento; 

LP 

relacionada a 

dispositivos 

médicos 

Resulta do uso de dispositivos criados e 

aplicados para fins diagnósticos e 

terapêuticos, geralmente apresenta o padrão 

ou forma do dispositivo; 

LP pressão 

em 

membranas 

mucosas 

Encontrada quando há histórico de uso de 

dispositivos médicos no local do dano, e 

devido à anatomia do tecido, essas lesões 

não podem ser categorizadas. 

Fonte: NPUAP, 2016; MORAES et al., 2016; EDSBERG et al., 2016. 

 

 Após as etapas de avaliação e classificação das lesões 

por pressão, o enfermeiro deve prescrever o curativo e os 
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cuidados visando a cicatrização. Essa etapa é realizada 

concomitantemente com a evolução, na qual o enfoque será 

avaliar e registrar o progresso na aproximação dos bordos, 

granulação e reepitelização da lesão por pressão. 

 Durante o processo de evolução é importante mensurar 

as dimensões da lesão (comprimento, largura e profundidade). 

A medição deve ser feita utilizando régua descartável, do maior 

comprimento cefalocaudal e da maior largura perpendicular ao 

comprimento, já a profundidade pode ser mensurada utilizando 

instrumento de ponta romba estéril (AGOSTINHO; KATZ, 

2017).  

As medidas obtidas e a descrição se há ou não 

tunelização devem ser registradas em prontuário. O registro 

fotográfico também é importante para o acompanhamento da 

evolução, pois, possibilita visualizar o progresso da cicatrização 

e a aproximação dos bordos. Contudo, a obtenção de imagens 

requer a prévia autorização do paciente. 

A limpeza da lesão deve preceder a avaliação e deve ser 

realizada preferencialmente com solução fisiológica a 0,9% 

aquecida. Para isso, deve-se remover o curativo e limpar a 

lesão com jato de solução fisiológica utilizando seringa e agulha 

40x12. A solução aquecida estimula a circulação sanguínea, 

evita o resfriamento da lesão e ainda, promove limpeza 

adequada sem remover o tecido de granulação. 

É importante destacar que a evolução da lesão, permitirá 

ao enfermeiro avaliar a resposta do paciente aos produtos e 

coberturas em uso. O conhecimento das coberturas e suas 

indicações é fundamental para o momento da prescrição, pois, 

o profissional deve considerar recursos disponíveis e custo 

benefício para o paciente. 
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 Para facilitar a apresentação das coberturas disponíveis 

no mercado, recorreu-se ao Quadro 3, no qual foram descritas 

as indicações de acordo com as características da lesão por 

pressão. 

 

Quadro 3 – Distribuição das coberturas para o tratamento das 

lesões por pressão e suas indicações. Natal, RN, Brasil, 2019. 

Cobertura Indicação 

Filme 
transparente ou 
semipermeáveis 

Prevenção de LP;  
Proteção de pele íntegra e escoriações.  

Hidrocolóide  
 

Prevenção ou tratamento de LP não 
infectadas;  
Feridas abertas e planas com pouca a 
moderada exsudação;  
Feridas cirúrgicas limpas;  

Ácido Graxo 
Essencial 
(AGE)  

Hidratação da pele e prevenção de LP;  
Feridas de todos os tipos em processo de 
cicatrização com ou sem infecção.  

Hidrogel  
 

Feridas secas ou pouco exsudativas;  
Tecidos desvitalizados em feridas 
abertas; 
Desbridamento leve de necrose de 
liquefação (esfacelo) e de necrose de 
coagulação (escara).  

Alginato de 
cálcio  
 

Feridas exsudativas moderadas a altas;  
Feridas com ou sem sangramentos;  
Feridas cavitárias em geral;  
Desbridamento de pequenas áreas de 
necrose de liquefação (esfacelo).  

Hidrofibra  
 

Feridas com moderada a grande 
quantidade de exsudato;  
Feridas infectadas ou com risco de 
infecção;  



LESÃO POR PRESSÃO: ASPECTOS RELEVANTES PARA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO 

227 
 

Úlceras vasculares, diabéticas e LP.  

Hidropolímero  
 

Lâmina - Feridas planas  
Espumas de preenchimento - Feridas 
cavitárias  

Papaína  
 

Lesões com presença de granulação 
(concentração 2%),  
necrose de liquefação/esfacelo (4-6%) e 
necrose de coagulação/escara (8-10%);  
Feridas secas ou exsudativas;  
Planas e/ou cavitárias;  
Feridas infectadas.  

Colagenase  
fibrase  

Feridas com tecido desvitalizado.  
 

Carvão ativado  
 

Feridas infectadas com ou sem odor;  
Feridas profundas com exsudação 
moderada à abundante  

Malha de 
petrolato  
 

Lesões superficiais de queimaduras, 
úlceras, feridas superficiais limpas, 
abrasões, lacerações.  

Tela de silicone  Tratamento de feridas exsudativas planas;  
Fonte: Adaptado pelos autores (BRASIL, 2013b; AGOSTINHO; KATZ, 

2017). 

 

 Apesar da evolução científica e da disponibilidade de 

produtos e coberturas, o conhecimento quanto a aplicabilidade 

e a utilização racional dos mesmos, são fundamentais para 

promover a recuperação dos pacientes sem onerar os custos 

com o tratamento. Recomenda-se que além da escolha da 

escolha da cobertura, sejam potencializados aporte nutricional, 

controle de infecção, controle laboratorial de marcadores 

importantes para a cicatrização como o nível de albumnina e 

hemoglobina. Assim, ressalta-se que a interação entre os 

membros da equipe multiprofissional é fundamental para o 
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adequado acompanhamento e evolução dos pacientes com 

lesão por pressão. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os aspectos relevantes para prevenção e tratamento das 

lesões por pressão segundo a literatura pesquisada envolvem 

atividades gerenciais, educativas e assistenciais. E a etapa de 

tratamento composta por avaliação, tratamento e evolução,  

requer interação multiprofissional para escolha e otimização de 

recursos humanos e materiais, frente a complexidade de cada 

lesão e as necessidades e especificidades de cada paciente.  

Espera-se que os resultados deste estudo possam servir 

de fonte de consulta para profissionais, pacientes e cuidadores 

de pessoas em risco de desenvolver lesão por pressão. E 

também, que a leitura desse artigo, possibilite a incorporação 

de ferramentas uteis e de fácil aplicação na prática clínica do 

enfermeiro, visando melhorar a prevenção de lesão por pressão 

e a segurança dos pacientes sob seus cuidados. 
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RESUMO: A Tuberculose Pulmonar (TP) é uma doença 
infectocontagiosa, onde seu agente etiológico é o 
Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Este 
estudo tem como objetivo identicar os principais diagnósticos 
de enfermagem em tuberculose pulmonar durante a internação 
hospitalar. Trata-se de um relato de uma experiência vivenciada 
por graduandas de enfermagem durante estágio 
supervisionado em um hospital de referência para o tratamento 
da Tuberculose Pulmonar (TP) no município de João Pessoa-
PB, no período de março a maio do ano de 2017. Para 
elaboração dos diagnósticos e das intervenções de 
enfermagem trilhou-se os passos: 1. Anamnese e exame físico; 
2. Levantamento das alterações; 3. Elencado os títulos dos 
diagnósticos; 3. Encontrado as características definidoras; 4. 
Associação com os fatores relacionados aos diagnósticos de 
enfermagem; 5. Descrição de intervenções de enfermagem 
para cada diagnóstico encontrado. Dentre os principais 
diagnósticos identificados estão: Manutenção ineficaz da 
saúde, insônia, fadiga, baixa autoestima situacional e baixa 
autoestima crônica. Este estudo possibilitou elencar 
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diagnósticos e intervenções de enfermagem na assistência a 
paciente com TP, com isto o objetivo desta pesquisa foi 
alcançado. A identificação dos diagnósticos de enfermagem 
facilitaram o processo de comunicabilidade entre os 
graduandos e profissionais de enfermagem com os pacientes e 
elevou a qualidade da assistência prestada. 
Palavras-chave: Tuberculose Pulmonar. Hospitalização. 
Saúde Pública. 
 
INTRODUÇÃO 

 

         A Tuberculose Pulmonar (TP) é uma doença 

infectocontagiosa, onde seu agente etiológico é o 

Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). A TP 

atinge os pulmões, podendo acarretar complicações a saúde do 

indivíduo acometido, podendo prejudicar desde o sistema 

esquelético até os demais órgãos. No Brasil, a incidência de TB 

em 2016 foi 32,4/100 mil habitantes e a taxa de mortalidade 

apresentada em 2015 foi 2,2/100 mil habitantes; foi 

implementada no ano de 2014 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), uma estratégia que ficou conhecida como 

Estratégia End TB (pelo fim da Tuberculose), visando erradicar 

a doença em pelo menos 90% dos casos, assim como reduzir 

a mortalidade em 95% até o ano de 2035, abreviando com isto 

o impacto econômico as famílias acometidas (MACEDO et al., 

2019). 

        No Brasil o Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), afirma ser importante a expansão do 

combate da tuberculose nos diversos serviços de saúde, porém 

com a finalidade de ampliar o acesso ao diagnóstico e ao 

tratamento, visa priorizar e integrar esse controle com a atenção 
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básica, onde nesta está inserida a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) (SANTOS et al, 2014).  

          

        A tuberculose encontra-se distribuída por todo o Brasil, 

181 municípios apresentam-se como sendo prioritários no 

combate a doença e concentram 70% do total de casos de todo 

o país, onde o grupo mais acometido é o que se encontra na 

faixa etária dos 15 aos 59 anos de idade, assim como 

populações vulneráveis, e no que concerne ao quesito raça, em 

indivíduos negros a média nacional de acometimento da 

doença apresenta-se duas vezes maior, e na população 

indígena a incidência da TP é quatro vezes maior (BRASIL, 

2014). 

        Segue o desafio de melhorar os indicadores da 

tuberculose, visando proporcionar o acesso ao tratamento e um 

acesso de qualidade aos serviços de saúde, tarefa esta que 

vem sendo um desafio para muitos profissionais da área da 

saúde, há uma grande dificuldade em reduzir a incidência da 

doença, principalmente tratando-se de populações vulneráveis 

(FIGUEIREDO et al, 2014). 

         O diagnóstico precoce e o tratamento correto dos casos 

de tuberculose pulmonar apresentam-se como medidas 

fundamentais para o controle da doença, com a finalidade de 

interromper a sua cadeia de transmissão. Contudo, recomenda-

se a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR), sendo 

estes: indivíduos que vem apresentando episódios de tosse por 

duas semanas ou mais, consideradas com suspeita de 

tuberculose (BRASIL, 2014). 

         A ausência de tosse se apresenta como sendo um bom 

indicador para a exclusão do diagnóstico da doença, porém a 

presença do sintoma tosse de maneira isolada, podendo não 
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ser um bom critério de rastreio em pacientes que estão em 

internação hospitalar. É possível esse resultado se deva a um 

retardamento na busca por diagnóstico pelos pacientes que 

apresentam tosse, provavelmente determinado pela não 

percepção da tosse como sendo um sinal importante, pelo 

indivíduo que apresenta, assim como pelos profissionais de 

saúde (GONÇALVES et al., 2015). 

          A tuberculose como um agravo emergencial de saúde 

pública nos países em desenvolvimento, com ênfase no o 

Brasil, faz dela uma doença temida pelo risco de contágio que 

ela apresenta, assim como pelo estigma que a envolve que gera 

angústia aos parentes, Ademais apresenta risco de 

adoecimento na coletividade e ônus para o sistema de saúde 

(World Health Organization, 2016). A problemática que evolve 

esta doença se caracteriza por ser uma enfermidade que 

deveria estar sob controle, porém pelo fato de apresentar-se 

vinculada às precárias condições sociais torna-se de difícil 

resolutividade (Piller, 2016). 

         O enfermeiro assim como os demais profissionais de 

saúde tem o papel de orientar o doente, assim como sua rede 

familiar, acerca da transmissão da doença, com o intuito de 

amenizar o estigma pelo qual a mesma é envolvida, com isso 

afastar mitos, a exemplo do isolamento total da pessoa 

diagnosticada com a doença, com isto trazendo o desfecho de 

sentimentos como medo e angústia (GONÇALVES et al., 2015). 

         A morbilidade da TP causa impactos econômicos no 

Sistema Único de Saúde (SUS) Brasileiro. Cerca de 30% dos 

diagnósticos da doença no Brasil apenas durante a 

hospitalização do indivíduo, visto que essa ocorre o 

agravamento do quadro clínico do indivíduo, essa situação de 

hospitalização gerando um grande encargo diante do causado 
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pelo tratamento e medidas de prevenção promovidas pela 

Atenção Básica. A hospitalização reduz a possibilidade de cura 

e causa crescimento taxa de mortalidade e nos agravos 

ocasionados pela TP (PORTO et al., 2017). 

         Há uma maior adesão ao tratamento da tuberculose 

quando o indivíduo que vive com esta doença possui vínculo 

empregatício, além de ser imprescindível neste processo o 

apoio que o doente recebe dos familiares, fator este que 

interfere na adesão e qualidade do tratamento, a falta de apoio 

pode retardar o diagnóstico assim como a adesão ao 

tratamento. Aos profissionais de saúde incumbe o papel de 

estimular a adoção de medidas, visando impedir o abandono do 

tratamento (TEMOTEO et al., 2018). 

         A assistência hospitalar fornecida pelo SUS ao paciente 

diagnosticado com Tuberculose Pulmonar apresenta um alto 

custo financeiro, a internação do mesmo, assim como sua 

permanência no leito hospitalar, exames de imagem, e o 

Tratamento Diretamente Observado (TDO),  ocasionam um 

imenso abalo no orçamento financeiro do Sistema de Saúde 

(GULLÓN et al., 2016). 

         Apresentam-se como fatores de risco para TP, 

determinantes socioeconômicos, a exemplo da pobreza, 

insegurança alimentar, desnutrição e superlotação, estes 

também influenciam negativamente no tratamento da doença 

(REIS-SANTOS, 2013). 

         A tuberculose pode ser considerada de maior risco em 

ambientes fechados, como hospitais por ser um local de 

assistência a doentes, indivíduos considerados como 

vulneráveis, assim como outras populações vulneráveis 

(GUERRA; SOUZA, 2018). 
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         A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é 

o instrumento utilizado para sistematizar o trabalho do 

profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos. São 

cinco etapas, estas que apresentam-se inter-relacionadas e 

interdependentes, onde as mesma dão subsídio ao 

planejamento, a execução e avaliação do cuidado que é 

oferecido ao cliente (CHAVES; SOLAI, 2015).  

         Os cuidados de enfermagem são prescritos pelo 

enfermeiro, para elaboração destes de acordo com as 

necessidades de saúde do cliente, estes diagnósticos são 

elencados com o auxílio da NANDA-I, esta terminologia 

padronizada de enfermagem possibilita a seleção de 

diagnósticos com base em problemas possíveis ou reais, 

podendo envolver disfunções físicas, psicológicas e espirituais 

(SILVA et al., 2017).  

       Além da NANDA-I, a NIC apresenta-se também como uma 

metodologia utilizada para melhorar a assistência de 

enfermagem. As intervenções de enfermagem podem fornecer 

bases adequadas para diretrizes baseadas em evidências. O 

enfermeiro através de atividades ou intervenções pode 

esquematizar as possíveis ações de cuidado que podem ser 

ofertadas ao cliente de acordo com suas necessidades (SILVA 

et al., 2017). 

         Portanto, formular diagnósticos e intervenções de 

enfermagem direcionada a pacientes com tuberculose 

pulmonar é de extrema importância, visto que, os enfermeiros 

compõem um elo importante entre a promoção, prevenção e 

manutenção da saúde.  

        Tendo em vista a complexidade da temática questionou-

se: Quais os principais diagnósticos e intervenções de 
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enfermagem entre pacientes em tratamento de TP em leito 

hospitalar? 

         Este estudo tem como objetivo identicar os principais 

diagnósticos de enfermagem em tuberculose pulmonar durante 

a internação hospitalar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

        Trata-se de um relato de uma experiência vivenciada por 

graduandas de enfermagem durante estágio supervisionado 

em um hospital de referência para o tratamento da Tuberculose 

Pulmonar (TP) no município de João Pessoa-PB, no perído de 

março a maio do ano de 2017. 

        Durante o estágio curricular supervisionado II, os discentes 

realizaram procedimentos na enfermaria do hospital, onde foi 

realizado exame físico dos pacientes em internação hospitalar 

diagnosticados com tuberculose pulmonar, através dos 

métodos propedêuticos de inspeção, ausculta, palpação e 

percussão. Contudo após a realização do exame físico foi 

possível a elaboração de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem relacionados a TP, visando através destas 

selecionar intervenções de enfermagem e com isto contribuie 

no tratamento destes clientes. 

         Para elaboração dos diagnósticos e das intervenções de 

enfermagem trilhou-se os consequentes passos: 1. Anamnese 

e exame físico; 2. Levantamento das alterações; 3. Elencado os 

títulos dos diagnósticos; 3. Encontrado as características 

definidoras; 4. Associação com os fatores relacionados aos 

diagnósticos de enfermagem; 5. Descrição de intervenções de 

enfermagem para cada diagnóstico encontrado. Foram 

utilizados diagnósticos de enfermagem da NANDA 
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Internacional (NANDA I), versão 2018-2020, intervenções da 

Nursing Interventions Classification (NIC) (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018; BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 

2010; DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os diagnósticos e as intervenções de enfermagem estão 

descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Diagnósticos e intervenções de enfermagem na 

assistência ao paciente com Tuberculose Pulmonar. João 

Pessoa, Paraíba, 2019. 

__________________________________________________
Diagnósticos                                       Intervenções     
__________________________________________________ 
Domínio 1. Promoção da Saúde 
 
Manutenção ineficaz                            Monitorar a adesão ao 
da saúde                                              regime terapêutico  
                                                             prescrito, para contornar 
                                                             as dificuldades de ade- 
                                                             são e modificar o plano 
                                                             de cuidados conforme 
                                                             a necessidade. 
__________________________________________________ 
Domínio 2. Nutrição 
 
Nutrição desequilibrada:                      Consultar o nutricionista 
Menor do que as                                  ou a equipe de suporte 
necessidades                                      nutricional, conforme a 
corporais                                             necessidade, para aten- 
                                                             der as necessidades a 
                                                             longo prazo. 
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__________________________________________________ 
Domínio 4. Atividade/repouso 
 
Insônia                                                Providenciar para que os 
                                                            cuidados de enfermagem 
                                                            sejam realizados sem in- 
                                                            terferir nos períodos inin- 
                                                            terruptos de sono, princi- 
                                                            palmente (quando pos- 

                                                            sível) permitindo que o 
                                                            cliente durma por perío- 
                                                            dos mais longos durante 
                                                            a noite. Realizar o máxi- 
                                                            mo possível de procedi- 
                                                            mentos sem acordar o 
                                                            cliente. 
 
Deambulação                                      Adotar medidas de segu- 
Prejudicada                                         rança, conforme a nece- 
                                                            ssidade, inclusive cuida- 
                                                            dos com a pele, controle 
                                                            dos riscos ambientais e                             
                                                            prevenção de quedas.  
 
Fadiga                                                 Avaliar os fatores psico- 
                                                            lógicos e relativos è per- 
                                                            sonalidade, que podem 
                                                            afetar o nível da fadiga 
                                                            sentido pelo cliente. 
 
Padrão respiratório                             Elevar a cabeceira do lei- 
ineficaz                                                to e/ou pedir ao cliente 
                                                            para sentar-se em uma 
                                                            cadeira, conforme o ca- 
                                                            so, para ampliar a capa- 
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                                                            cidade fisiológica e me- 
                                                            lhorar o estado psicoló- 
                                                            gico para assegurar ins- 
                                                            piração máxima. 
 

Ventilação                                          Assegurar um ambiente 
espontânea                                        tranquilo, abordar o clien-              
prejudicada                                        te com tranquilidade e vo- 
                                                           ltar todas as suas aten- 
                                                           ções a ele. Isso facilita o                                     
                                                           relaxamento e reduz as  
                                                           necessidades de energia  
                                                           e oxigênio. 
 
Déficit no autocuidado                        Rever e modificar perio- 
para alimentação                                dicamente o programa de                 
                                                            cuidados para se adaptar 
                                                            às alterações da capaci- 
                                                            dade do cliente. Ajudar o 
                                                            cliente a seguir o plano  
                                                            de cuidados em sua mai- 
                                                            or plenitude. 
 
Déficit no autocuidado                        Realizar ou ajudar a ate-  
para banho                                          nder as necessidades do 
                                                            cliente quando ele não é 
                                                            capaz de atender às su- 
                                                            as próprias necessida- 
                                                            des. 
__________________________________________________ 
Domínio 6. Autopercepção 
 
Desesperança                                    Ajudar a cliente a come- 
                                                           çar a desenvolver meca- 
                                                           nismos de enfrentamento 
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                                                           que possam ser aprendi- 
                                                           dos e utilizados efizcame- 
                                                          nte, para atenuar o senti-                             
                                                          mento de desesperança. 
 
Baixa autoestima                               Desenvolver uma relação 
crônica                                               terapêutica. Ficar atento,  
                                                           validar a comunicação do 
                                                           cliente, expressar apoio  
                                                           aos seus esforços, man- 
                                                           ter uma comunicação         
                                                          franca e utilizar habilida-  
                                                          des como a escuta atenta. 
                                                           

 
Baixa autoestima                              Ficar atento à linguagem 
situacional                                         corporal (comunicação 
                                                          não verbal. As incongruê- 
                                                          ncias entre a comunica- 
                                                          ção verbal e não verbal 
                                                          precisam ser esclarecidas. 
__________________________________________________ 

Domínio 7. Papéis e relacionamentos 
 
Risco de vínculo                                Estabelecer uma relação 
Prejudicado                                        terapêutica entre a enfer- 
                                                           meira e o cliente. Propor- 
                                                           cionar um clima consiste- 
                                                           ntemente caloroso, aco- 
                                                           lhedor e imparcial. 
__________________________________________________ 

Domínio 8. Sexualidade 

 

Padrão de sexualidade                      Avaliar a importância do 
Ineficaz                                              sexo e obter uma descri- 
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                                                           ção do problema com 
                                                           as próprias plavras do 
                                                           cliente. Atentar para os 
                                                           comentários do cliente 
                                                           ou pessoa significativa. 
__________________________________________________

Domínio 11. Segurança/proteção 

 

Risco de infecção                              Enfatizar o uso adequado 
                                                          do Equipamento de Pro- 
                                                          teção Individual (EPI) pe- 
                                                          la equipe e pelos visitan- 
                                                          tes, conforme as normas 
                                                          da instituição. 
__________________________________________________ 

Fonte: elaboração própria, 2019. 

 

        Visando sistematizar o processo de cuidado prestado pela 

enfermagem, utiliza-se um método, este que é privativo do 

profissional enfermeiro, denominado de Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), é usada com o intuito de 

potencializar o processo de trabalho, visando ofertar uma 

assistência eficiente que tragam resultados satisfatórios ao 

paciente (GUTIÉRREZ et al, 2018).  

        A SAE viabiliza e norteia o trabalho da equipe de 

enfermagem, visa assistir o cliente nas suas necessidades 

espirituais e biopsicossociais, a mesma possibilita a 

implementação do Processo de Enfermagem, sendo este 

composto por 5 etapas, sendo elas: coleta de dados, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e 

avaliação de enfermagem (NASCIMENTO et al, 2018). 
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         A segunda etapa da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem é o diagnóstico de enfermagem, onde o mesmo 

elaborado de maneira correta pode elevar a qualidade da 

assistência de enfermagem (CHAVES, 2015). O profissional 

enfermeiro através da taxonomia de diagnósticos de 

enfermagem (NANDA), pode classificar problemas de saúde e 

com isso descrever  carências dos clientes, e através disto 

classificar as intervenções de enfermagem de acordo com as 

necessidades dos indivíduos LEPAK (2015). 

        A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

apresenta-se como metodologia científica, que visa oferecer na 

execução da assistência ofertada, segurança ao cliente, 

visando potencializar a qualidade da assistência de 

enfermagem e dar autonomia a este profissional (SILVA et al., 

2014).    

         O planejamento do cuidado prestado pelo profissional 

enfermeiro deve ser planejado com base nas necessidades do 

cliente, é interessante que o indivíduo diagnosticado com TP 

participe desta etapa de planejamento do seu próprio cuidado, 

visto que isso visa proporcionar autonomia ao doente, assim 

como uma melhor adesão ao tratamento (SICSÚ et al., 2019).                     

        Torna-se imprescindível durante todo este processo o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre enfermeiro 

e paciente, visto que o objetivo é ofertar um cuidado 

humanizado, dentro de um processo que carece de 

comunicação e tomadas de decisões (DONNELL et al., 2016). 

        Faz-se necessário investimentos visando potencializar as 

competências dos serviços de saúde, a capacitação dos 

recursos humanos para a execução das atividades de 

vigilância, avaliação e controle, visando ampliar a capacidade 

de diagnóstico através da baciloscopia, para com isto promover 
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a cura, energizar a busca do sintomático respiratório e dos 

contatos dos pacientes, nos municípios prioritários para o 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose  e em todo o 

país (BRASIL, 2016).    

         O frequente uso de medicamentos para o tratamento da 

TP, ocasiona perda da sensibilidade sináptica das papilas 

gustativas, ocasionando um fastio alimentar. Torna-se 

imprescindível a oferta de uma alimentação variada e abastada 

em proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, para com isto 

nutrir o cliente (FERRAZ; VIRIATO; MOURA, 2013). 

         Um estudo realizado em Curitiba que também teve como 

objetivo identificar diagnósticos de enfermagem em paciente 

com tuberculose, corroborou com este identificando o DE  

Fadiga, evidenciado pela condição fisiológica lesada e dispnéia 

ao esforço, identificou também o DE  Padrão respiratório 

ineficaz, sendo este evidenciado por dor e caracterizado por 

dispnéia e uso da musculatura acessória para respirar 

(OLIVEIRA et al, 2019). 

         Um estudo de caso realizado no Nordeste do Brasil 

corroborou com este, identificando o diagnóstico de 

enfermagem insônia, indivíduos diagnosticados com doenças 

crônicas, comumente, fazem uso frequente de algumas drogas, 

onde algumas destas causam diversos efeitos adversos, 

podendo alguns destes  vir a interferir  no padrão de sono do 

mesmo, comprometendo desta forma o repouso e sono do 

cliente (NETO et al, 2019). 

         É de extrema importância manter o paciente informado 

sobre o seu quadro atual e sobre a doença, suas manifestações 

clínicas, transmissibilidade, visando potencializar o 

enfrentamento do cliente frente a essa patologia considerada 

complexa, a TP trás danos ao indivíduo, podendo estes serem 
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físicos, a exemplo de fadiga, assim como também danos 

psicológicos que podem afetar a autoestima do indivíduo e seus 

relacionamentos, visto que esta doença carrega consigo um 

grande estigma social (DE VRIES et al., 2017). 

        O paciente com TP muitas vezes sofrem discriminação 

social, e acabam se isolando da família e dos amigos, visto que 

trata-se de uma doença infectocontagiosa transmitida pelo ar, 

acompanhada de um grande estigma, atitudes no ambiente 

familiar como a separação dos utensílios pessoais do indivíduo 

infectado pode vir a gerar desesperança, ocasionando num 

desencorajamento em prosseguir com o tratamento 

(CHIRINOS; MEIRELLES; BOUSFIELD, 2017). 

        Um estudo realizado com indivíduos com diversas 

patologias, dentre elas tuberculose pulmonar, encontrou o 

diagnóstico de enfermagem padrão de sexualidade ineficaz, 

indivíduos com doenças que comprometem o padrão 

respiratório podem ter a vida sexual afetada, visto que os 

mesmos apresentam dificuldade para respirar, assim como 

ausência de habilidade física para conduzir atos sexuais, a 

prática sexual pode ser acompanhada de sentimentos como 

ansiedade e medo, visto que há grande chance do doente 

apresentar dispnéia durante a relação (MELO, 2004). 

 

CONCLUSÕES  

 

          Este estudo possibilitou elencar diagnósticos e 

intervenções de enfermagem na assistência a paciente com TP, 

com isto o objetivo desta pesquisa foi alcançado.           

          A identificação dos diagnósticos de enfermagem 

facilitaram o processo de comunicabilidade entre os 
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graduandos e profissionais de enfermagem com os pacientes e 

elevou a qualidade da assistência prestada. 

        Os achados mostram o sofrimento e a condenação que 

indivíduos com a doença projetam em sua vida singular, 

portanto vale ressaltar importância de incluir no tratamento a 

família e outras pessoas relevantes do meio social do indivíduo, 

possibilitando com isso uma melhor compreensão dos 

mecanismos de transmissão, visando favorecer o convívio 

social e colaborar na promoção da autoconfiança durante o 

tratamento.   

        A enfermagem tem grande importância nas ações de 

controle da TP, devendo supervisionar o tratamento, visando 

combater o abandono e a tuberculose resistente, e com isso 

garantir a adesão e um tratamento bem-sucedido. 
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RESUMO: O presente estudo, aborda a humanização no 
âmbito da enfermagem como uma perspectiva de renovação do 
conceito do cuidar na atuação do enfermeiro, e considerando a 
vida do paciente numa visão do cuidar holístico, que envolve o 
respeito e a subjetividade do ser humano. Objetiva-se com o 
estudo descrever a importância da humanização na relação 
estabelecida entre o paciente com câncer, a famílias e o 
enfermeiro. Trata-se de um estudo bibliográfico, realizado no 
mês de setembro de 2018.Foram consultadas três bases de 
dados e captadas todas as publicações disponíveis até a data 
da coleta, com os descritores: humanização em enfermagem, 
enfermagem oncológica, relações familiares e relações 
profissional - família. Realizou-se a leitura exploratória dos 
textos selecionados analisando criteriosamente cada artigo, 
extraindo e identificando dados como: título do artigo, ano de 
publicação, autores, metodologia, principais resultados e 
conclusões. Foram selecionados 16 artigos para a amostra 
final. Os resultados apontaram benefícios a respeito da 
humanização na atuação do enfermeiro, voltada para a garantia 
da qualidade de vida de todos, paciente e familiares, por meio 
de um cuidado pautado no diálogo, acolhimento, compreensão, 
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encorajamento e respeito ao outro e suas singularidades.Desta 
forma, o enfermeiro torna-se sujeito indispensável para uma 
atuação humanizada ao paciente oncológico bem como seus 
cuidadores-familiares. 
Palavras-Chave: Humanização. Atuação do enfermeiro. 
Subjetividade.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A humanização surge como uma renovação do conceito 

de cuidar na atuação do enfermeiro, e considera a vida e a 

dignidade do paciente numa perspectiva do cuidar holístico, que 

envolve o respeito e a subjetividade do ser humano. Nesse 

sentido, o cuidar engloba o tratamento do paciente de forma 

integral, considerando também a importância da assistência a 

família do paciente, espacialmente aquele acometido pelo 

câncer (COSTA et.al, 2017). 

Nas últimas décadas, o câncer tem se destacado entre 

as principais doenças crônicas não transmissíveis. Atinge 

estatísticas alarmantes, atualmente é considerado um problema 

de saúde pública a nível mundial (FREIRE; COSTA; LIMA; 

SAWADA, 2018). 

Estima-se segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) que, em 2030, o câncer vai alcançar, aproximadamente, 

no mundo, 27 milhões de casos incidentes, 17 milhões de óbitos 

e 75 milhões de pessoas com diagnóstico anual (FREIRE; 

COSTA;LIMA; SAWADA, 2018). 

Neste contexto ressalta-se a humanização como um 

novo reordenamento  da atuação na enfermagem no tocante a 

saber cuidar de forma empática, reconhecendo o verdadeiro 

significado da vida, compartilhando experiências e vivencias 
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para a melhora de suas ações pelo cuidador (ANDRADE et al., 

2018).  

Haja vista que o cuidar se dá através da relação entre 

profissional e clientes. Torna-se ilógico pensar em cuidado sem 

pensar nesse tipo de relação, devido ao fato de o cuidado de 

enfermagem estar diretamente correlacionado ao cuidar do 

outro, de um ser humano, que pensa e interage com o meio, 

seja por meio verbal, não verbal ou paraverbal, mas que está 

em constante interação não só com o próximo, mas também 

com a natureza que o cerca (CHERNICHARO; SILVA; 

FERREIRA, 2014). 

Sobre este assunto, a humanização é abordada na 

Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde 

e adota, entre outras diretrizes, que a Humanização deve ser 

vista como uma atitude política que transversaliza todo sistema: 

desde as rotinas nos serviços até às instâncias e estratégias de 

gestão, desenvolvendo operações capazes de legitimar trocas 

solidárias, em realidades multiprofissionais e interdisciplinares, 

envolvendo gestores, profissionais e usuários em processos 

humanizados de produção dos serviços, por meio de novas 

formas de pensar e de assistir na saúde, e de enfrentar seus 

agravos e suas fragilidades (AMARANTE; CERQUEIRA; 

CASTELAR, 2014). 

Assim, a humanização do atendimento resulta em 

transformações políticas, administrativas e subjetivas, 

objetivando a transformação do próprio modo de ver o usuário, 

onde não se enxerga-o como objeto passivo e sim sujeito; 

desde aquele que necessita de caridade àquele que busca pelo 

direito de ser usuário de um sistema de saúde resolutivo que 

garanta qualidade e segurança, operacionalizado por 
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trabalhadores responsáveis (AMARANTE; CERQUEIRA; 

CASTELAR, 2014). 

Assim, a pesquisa pretendida intenciona adentrar na 

temática da humanização no âmbito do tratamento do câncer, 

dando enfoque a relação estabelecida entre o enfermeiro e as 

famílias do paciente oncológico.  

Para isso, é importante ressaltar que o profissional da 

enfermagem precisa manter-se sensibilizado e atualizado frente 

às circunstâncias que serão vivenciadas pelo paciente e suas 

famílias.   

Ao abordar-se o câncer na enfermagem, é relevante 

ressaltar que o cuidar humanizado é fundamental no lidar com 

o paciente. Esse cuidar se constitui de grande importância para 

a difícil trajetória do paciente oncológico, e se torna um 

parodoxo para aqueles que cuidam e que precisam de um 

tratamento que considere a fragilidade vivenciada durante todo 

o percurso (ALENCAR et.al, 2017). 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) define o câncer 

como sendo o conjunto de mais de 100 doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado (maligno) de células que 

invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) 

para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, estas 

células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 

determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas 

(INCA, 2015). 

Segundo o INCA, o tratamento do câncer pode ser 

realizado por meio de diversas modalidades, tais como: cirurgia, 

radioterapia (braquiterapia e teleterapia), quimioterapia e a 

terapia de agentes biológicos como hormônios, anticorpos ou 

fatores de crescimento, combinados ou não, e seu tratamento 

pode acarretar em sintomas diversos como náuseas, vômito, 
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fadiga e insônia. Tais sintomas podem ocorrer de forma isolada 

ou combinada, e em seu conjunto poderão ser classificados em 

grupos chamados de cluster de sintomas (BOEIRA et al., 2014). 

De acordo com estimativas mundiais do projeto 

Globocan 2012, da Agência Internacional para Pesquisa em 

Câncer (International Agency for Research on Cancer), da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), houve 14,1 milhões de 

casos novos de câncer e um total de 8,2 milhões de mortes por 

câncer, em todo o mundo, em 2012 (INCA, 2015). 

A carga do câncer continuará aumentando nos países 

em desenvolvimento e crescerá ainda mais em países 

desenvolvidos se medidas preventivas não forem amplamente 

aplicadas (INCA, 2015). 

Os tipos de câncer mais frequentes na população 

masculina foram próstata, pulmão e cólon e reto; e mama, cólon 

e reto e pulmão entre as mulheres. Nos países em 

desenvolvimento, os três cânceres mais frequentes em homens 

foram pulmão, estômago e fígado; e mama, colo do útero e 

pulmão nas mulheres (INCA, 2015). 

Diante do diagnóstico de câncer, mesmo  como de 

qualquer doença potencialmente fatal, a família pode ter sua 

vida alterada, de forma mais ou menos significativa. Isso se dá 

pois a família representa uma matriz onde um as relações de 

todos os seus componentes são mais intensas, tanto para com 

o doente quanto com a própria doença, o que culmina em troca 

de informações e de sentimentos que afetam ligações e 

vínculos pessoais, recíprocos e obrigatórios (KARKOW et.al, 

2015). 

Neste sentido, percebe-se que o cuidar vai além de 

ações e práticas técnicas, requer atenção, respeito, 
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cumplicidade, sendo importante criar um relacionamento de 

confiança entre todos os envolvidos.   

Logo, a humanização começa pelo respeito as 

características individuais de cada ser humano, valorizando 

seus limites e superações, o cuidado humanizado vai além dos 

conceitos técnicos, pois considera princípios claramente 

estabelecidos (VASCONCELOS; SELOW, 2016). 

O interesse por este estudo é decorrente dentre outros 

aspectos da importância de entender como se o dá 

enfrentamento emocional, por parte do enfermeiro junto as 

famílias dos pacientes com câncer. Com isso, reitera-se 

analisar como ocorre a assistência a essas famílias no processo 

de adoecimento/tratamento desses pacientes com enfoque no 

cuidado humanizado. 

Com este estudo espera-se construir uma reflexão 

significativa a respeito do enfermeiro, da atuação humanizada 

no âmbito das doenças oncológicas e da relevância deste 

profissional na relação estabelecida com as famílias.  O objetivo 

da pesquisa consiste em descrever a importância da 

humanização na relação estabelecida entre o paciente com 

câncer, a famílias e o enfermeiro.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Para a elaboração deste estudo de caráter bibliográfico 

e exploratório, foram identificados os artigos científicosa fim de 

identificar estudos já divulgados relacionados à humanização 

na atuação do enfermeiro junto aos familiares de pacientes com 

câncer. 

Trata-se de uma revisão, método que permite a reunião 

de conhecimento e o agrupamento de resultados originados de 
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estudos significativos na prática, mediante consulta na 

comunidade científica com o intuito de subsidiar implicações 

sobre temas específicos. Para isto, adotara-se o modelo 

proposto pelos autores (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

Os autores estruturam a revisão integrativa em cinco 

etapas, a saber: a identificação do problema, seguida da busca 

na literatura, avaliação dos dados e análise dos dados e 

apresentação do conhecimento sintetizado (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005).  

Realizou-se uma busca on-line nas bases de dados do 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) juntamente com a 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde(LILACS) no ambiente da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS). 

Para a seleção dos estudos, a busca adotou os 

Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). São eles: humanização em enfermagem, 

enfermagem oncológica, relações familiares e relações 

profissional - família.  

Serão adotados como critérios de inclusão artigos com 

textos completos, publicados em português, no período entre 

2008 e 2017, que contivessem os descritores selecionados e 

que sejam relevantes a esse estudo a fim de enriquecer o 

conhecimento sobre o tema em questão. 

A partir de um levantamento bibliográfico foram lidos 30 

artigos e observando-se os critérios pertinentes a temática 

foram selecionados 16 artigos publicados em periódicos de 

enfermagem brasileira indexados no LILACS e SCIELO, 

publicados entre 2010 e 2014, os quais deram ênfase a 

Humanização no âmbito da enfermagem oncológica. 
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Serão excluídos estudos que não apresentarem relação 

com o objetivo da pesquisa, teses, dissertações, trabalhos que 

não foram encontrados na íntegra, textos incompletos, 

redigidos em outros idiomas exceto português, em períodos 

anteriores a 2008 e que não acatarem as finalidades deste 

estudo. 

De posse dos critérios de inclusão e exclusão realizar-

se-á leitura exploratória dos textos selecionados analisando 

criteriosamente cada artigo, extraindo e identificando seus 

dados como: título do artigo, ano de publicação, autores, 

metodologia, principais resultados e conclusões. As 

informações serão refinadas de forma a constituir a amostra 

final da pesquisa.  

Para guiar a revisão bibliográfica, formulou-se a seguinte 

questão: Qual a importância da humanização no tratamento e 

recuperação do paciente com câncer, qual a importância da 

relação enfermeiro/família no tratamento do paciente 

oncológico? 

Após análise dos artigos os principais resultados e 

conclusões do estudo serão distribuídos e apresentados em 

quadros sinópticos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme os objetivos adotados neste estudo, 

agrupamos as publicações de acordo as temáticas abordadas 

e construímos os quadros sinópticos abaixo.  
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QUADRO 1: Distribuição de ano de publicação, temática, 

objetivos e conclusões. Natal, RN, Brasil, 2008. 
N ANO TEMÁTICA OBJETIVOS CONCLUSÃO 

1 2008 
  
 

VIVÊNCIAS DE 
UMA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 
NO CUIDADO A 
PACIENTES 
COM 
CÂNCER. 

Conhecer 
vivências da 
equipe de 
enfermagem de 
uma unidade 
oncológica 
relacionadas ao 
cuidado a 
pacientes com 
câncer. 

  

O cuidado ao 
paciente oncológico 
ocorre de forma 
interacional, 
havendo troca 
mútua de idéias, 
emoções e 
sentimentos. Para 
os profissionais a 
ação de cuidar 
requer 
compreensão, 
atendimento 
humanizado e 
formação de 
vínculo 
entre equipe, 
pacientes e 
familiares. 

2 2008 A Necessária 
Atenção à 
Família do 
Paciente 
Oncológico. 

Apontar a 
necessidade dos 
profissionais de 
saúde, na 
assistência 
oncológica, a 
tomarem também 
a família como 
objeto de cuidado, 
considerando 
seus limites 
e possibilidades 
de enfrentamento 
à doença. 

Há a necessidade 
de construção de 
espaços para a 
participação da 
família, durante 
todo o processo de 
tratamento do 
paciente, onde ela 
possa aprender a 
cuidar, mas 
também ser 
cuidada, na 
perspectiva de uma 
assistência integral 
e de qualidade. 

3 2009 Humanização: a 
Essência da 
Ação Técnica e 
Ética nas 

Discutir o 
surgimento da 
humanização no 
contexto histórico 

A humanização é o 
processo, 
fundamentado 
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Práticas de 
Saúde. 

e cultural de nossa 
época 
no momento em 
que a sociedade 
pós-moderna 
passa por uma 
revisão de valores 
e atitudes. 

no respeito e 
valorização da 
pessoa humana, 
que visa à 
transformação da 
cultura institucional 
por meio da 
construção coletiva 
de compromissos 
éticos e de métodos 
para as ações de 
atenção à saúde e 
de gestão dos 
serviços. 

4 2010 Humanização: 

uma leitura a 

partir da 

compreensão 

dos profissionais 

da enfermagem. 

Compreender de 

que forma os 

profissionais de 

enfermagem 

realizam as suas 

práticas 

profissionais 

pautadas pela 

humanização. 

Cada profissional 

determina a forma 

de realizar suas 

práticas para tornar 

o cuidado 

humanizado. 

5 2010 Atentando para 
as singularidades 
humanas na 
atenção à saúde 
por meio do 
diálogo e 
acolhimento. 

Compreender 
como os 
trabalhadores da 
saúde se 
posicionam frente 
ao usuário. 

Evidenciou-se que 
a atenção à saúde 
vem ampliando os 
debates pela 
valorização da 
singularidade 
humana por meio 
do diálogo e 
acolhimento como 
possibilidades 
interativas. 

6 2010 Hospitalidade 
como expressão 
do cuidado em 
enfermagem. 

Refletir e discutir a 
relação existente 
entre 
hospitalidade, 

Hospitalidade é 
imperativa para a 
adaptação dos 
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cuidado e 
enfermagem. 

indivíduos no 
contexto hospitalar. 

7 2010 Humanização no 
processo de 
trabalho em 
enfermagem: 
uma reflexão. 

Refletir sobre a 
humanização do 
processo de 
trabalho em 
saúde, tendo 
como foco os 
trabalhadores. 
 

Apontam-se 
algumas 
alternativas para a 
humanização das 
práticas centradas 
no trabalhador. 

8 2010 Enfermagem e 
humanização. 

Descrever o 
entendimento de 
humanização da 
assistência do 
profissional 
enfermeiro de 
uma rede publica 
de saúde do 
interior do estado 
do Rio Grande do 
Sul. 

O enfermeiro deve 
inteirar-se das 
vivências não só do 
paciente, mas 
também do familiar 
cuidador, e 
compreender os 
problemas 
enfrentados por ele, 
de modo que possa 
organizar 
intervenções num 
contexto sistêmico, 
valorizando todas 
as instâncias - 
físicas, emocionais, 
sociais, culturais, 
espirituais e éticas. 

9 2010 Cuidar de um 
familiar com 
câncer: o impacto 
no cotidiano de 
vida do cuidador. 

Compreender 
como o cuidar de 
uma pessoa com 
câncer afeta o 
cotidiano do 
cuidador familiar. 

O enfermeiro deve 
inteirar-se das 
vivências não só do 
paciente, mas 
também do familiar 
cuidador, e 
compreender os 
problemas 
enfrentados por ele, 
de modo que possa 
organizar 
intervenções num 
contexto sistêmico, 
valorizando todas 
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as instâncias - 
físicas, emocionais, 
sociais, culturais, 
espirituais e éticas.    

10 2011 Humanização no 
cuidado de 
enfermagem nas 
concepções 
de profissionais 
de enfermagem. 

Compreender 
e refletir como a 
humanização se 
relaciona com a 
assistência de 
enfermagem. 

Torna-se 
necessário um 
entrelaçamento 
desses conceitos, 
caracterizados de 
formas diferentes, 
dependendo de 
cada conjunto 
social. 

11 2011 Características e 
avaliação da 
qualidade de vida 
em um grupo de 
pacientes 
submetidos a 
tratamento 
quimioterápico. 

Avaliar a 
qualidade de vida 
de um grupo de 
pacientes com 
distúrbios 
neoplásicos. 

Ocorre impacto da 
doença na 
qualidade de vida 
de homens e 
mulheres expostos 
á quimioterapia. 

12 

 

2011 Cuidar e 
humanizar: 
relações e 
significados. 

Discutir o cuidar e 
o humanizar, 
destacando 
alguns dos 
significados e 
relações entre 
ambas as 
categorias. 

Os esforços dos 
profissionais da 
enfermagem no 
sentido de exercer 
uma assistência 
humanizada e de 
resgatar o cuidado 
em sua 
interpretação mais 
ampla. 

13 2012 Adoecer de 
câncer; o agir e o 
sentir do grupo 
familiar. 

Conhecer o modo 
de agir e de sentir 
do grupo familiar 
diante do 
adoecimento de 
câncer. 

A presença do 

medo, da 

esperança e da 

negação durante o 

processo de 

vivência do 

adoecimento. 
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14 2013 Desvelando o 
cuidado 
humanizado: 
percepções de 
enfermeiros em 
oncologia 
pediátrica. 

Desvelar os 
elementos do 
cuidado 
humanizado 
presentes no 
encontro entre 
enfermeiro, 
família e criança 
com câncer. 

Possibilidades de 
construção do 
processo 
humanístico 
interpessoal no 
ambiente de 
cuidado na 
oncologia 
pediátrica. 

15 2014 Cluster de 
Sintomas e 
Câncer na 
Pesquisa em 
Enfermagem: 
Revisão 
Sistemática. 

Realizar revisão 
sistemática sobre 
o uso de clusters 
de sintomas na 
prática de 
Enfermagem em 
Oncologia. 

Ocorreu 
crescimento de 
estudos sobre 
clusters de 
sintomas. 

16 2014 Caracterização 
do termo 
humanização na 
assistência por 
profissionais de 
enfermagem. 

Conhecer os 
dados sócios 
demográficos que 
caracterizam os 
profissionais 
participantes da 
pesquisa, 
identificar os 
significados 
atribuídos por 
profissionais de 
enfermagem aos 
termos 
humanização e 
não humanização 
e analisá-los à luz 
dos preceitos da 
Política Nacional 
de Humanização. 

A assistência de 
enfermagem 
voltada aos 
preceitos da política 
nacional de 
humanização é 
aquela que vai ao 
encontro dos 
significados dos 
próprios partícipes 
do cuidado, 
devendo, portanto, 
ser considerada 
como coautora no 
processo saúde-
doença. 

 

O quadro acima permite visualizar conjuntamente 

aspectos relevantes no tocante a temática abordada. Conforme 

os autores citados e com base nas reflexões que respaldaram 
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as leituras dos referenciais escolhidos é possível observar que 

a humanização ocupa lugar significativo na prática da 

enfermagem e se reafirma com critério essencial para 

resultados positivos aos pacientes. 

A partir dos artigos levantados e com base nas reflexões 

percebe-se um crescimento nas pesquisas em torno da 

humanização na assistência de enfermagem conforme 

abordado nos artigos (DUARTE et al., 2010. FONTANA, 2010. 

ZANARDO et al., 2010. SANTOS et al., 2013. BOEIRA et al., 

2014 ) do quadro 1. Esta realidadecorrobora com estudo de 

revisão a respeito da assitencia ao paciente com câncer, 

especialmente aqueles em cuidados paliativos, onde a 

humanização é o foco do cuidado (BRANDÃO et al.,2017). 

Esse aspecto propicia um maior envolvimento nas 

buscas por outras alternativas terapêuticas, numa perspectiva 

de valorização dos pacientes em suas subjetividades e 

compreensão da forma como os profissionais de enfermagem 

realizam as suas práticas profissionais pautadas nos princípios 

do cuidado humanizado.  

Desta forma, evidenciam-se a busca por possibilidades 

de construção do processo humanístico interpessoal no 

ambiente de cuidado ao paciente com câncer. 

Ademais percebe-se a necessidade de assistência 

humanizada pautada no diálogo, acolhimento e hospitalidade 

como ferramenta do cuidado ao paciente e familiares, de forma 

a considerar a singularidade de cada indivíduo e seu contexto 

familiar, fatores socioeconômicos, culturais e religiosos artigos 

(PEREIRA et al., 2010. BARRA et al., 2010. FONTANA, 2010. 

CHERNICHARO; FERNANDA; FERREIRA, 2011. SANTOS et 

al., 2013. BOEIRA et al., 2014). 
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A importância da humanização no tratamento e 

recuperação do paciente com câncer pode ser evidenciado 

mediante a interpretação da assistência humanizada dos 

cuidados de enfermagem, que consiste na compreensão de 

como a humanização representa uma ferramenta aliada à 

qualidade de vida dos pacientes (CHERNICHARO; 

FERNANDA; FERREIRA, 2014. SAÇO et al., 2011. WALDOW; 

BORGES, 2011).  

Esta argumentação também é presente em estudo de 

revisão que analisa a humanização e sua contribuição na 

assistência a partir da publicação da Pólitica Nacional de 

Humanização (MARINHO; DOMINGUES; OLÁRIO, 2016)  

O adoecer de câncer, o agir e o sentir do grupo familiar 

é uma experiência na maioria das vezes que compartilha de 

sentimentos como medo, negação, esperança e luta durante o 

processo de vivência do adoecimento.  O diagnóstico de câncer 

é estigmatizado por muitos, paciente e familiares, como 

sinónimo de morte, dores e perdas artigo (STUMM; LEITE; 

MASCHIO, 2008; CARVALHO, 2008. LIMA et al, 2012).  

Compreender como o cuidar de uma pessoa com câncer 

afeta o cotidiano do cuidador familiar e o impacto desta 

experiência no cotidiano de vida do cuidador consiste em um 

desafio para a enfermagem (SALES; MENDONÇA; MARCON, 

2010. LIMA et al., 2012).  

O enfermeiro deve inteirar-se das vivências não só do 

paciente, mas também do familiar cuidador, e compreender os 

problemas enfrentados por ele, de modo que possa organizar 

intervenções num contexto sistêmico, valorizando todas as 

instâncias - físicas, emocionais, sociais, culturais, espirituais e 

éticas artigos (SALES; MENDONÇA; MARCON, 2010. LIMA et 

al., 2012).  
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O cuidado de enfermagem humanizado deve assistir o 

indivíduo de forma integral, de forma a visualizar este como ser 

único, com singularidades e atento aos fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao meio que convive, com ênfase na tríade 

paciente-cuidador-meio. Torna-se necessário um 

entrelaçamento desses conceitos, caracterizados de formas 

diferentes, dependendo de cada conjunto social. 

Em suma, as análises resultantes das leituras realizadas 

buscam atender os objetivos elencados neste estudo 

bibliográfico e se articulam com as considerações finais 

apresentadas. 

 

CONCLUSÕES 

  

O estudo bibliográfico desenvolvido propiciou reflexões 

acerca da importância da humanização na relação estabelecida 

entre paciente oncológico, as famílias e o enfermeiro. As 

leituras empreendidas para a elaboração deste artigo 

evidenciam a necessidade de produções que caracterizem a 

sistematização da assistência de enfermagem ao paciente 

oncológico baseada nos princípios da integralidade, equidade e 

humanização, que abordem a tríade paciente oncológico - 

família – meio.  

Nota-se que alguns estudos encontrados e selecionados 

pela revisão direcionaram o cuidado de enfermagem e agregam 

a família como eixo principal na execução de ações de saúde 

ao paciente oncológico. Assim, entende-se que os cuidados de 

enfermagem passam pela família e profissionais de saúde, e 

não necessariamente na execução de procedimentos, ações e 

encaminhamento. Deste modo, nota-se que os aspectos 

psicológicos e sociais são negligenciados em muitas situações, 
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o que reitera a importância de articulação da família e de seu 

contexto para um cuidado humanizado.  

Portanto, a  importância da humanização no tratamento 

e recuperação do paciente com câncer e da relação 

enfermeiro/família no tratamento do paciente oncológico 

consiste em uma assistência voltada para a garantia da 

qualidade de vida de todos, paciente e familiares, por meio de 

um cuidado pautado no diálogo, acolhimento, compreensão, 

encorajamento e respeito ao outro e suas singularidades.  

Desta forma, o enfermeiro torna-se sujeito indispensável para a 

sistematização de uma atuação humanizada ao paciente 

oncológico e cuidadores-familiares. 

Sugere-se ainda a realização de novos estudos 

especialmente na área da oncologia que consigam traduzir 

estratégias utilizadas para o manejo do paciente e família no 

tocante a práticas humanizadas ao asissitir esse paciente, para 

que elas possam ser compartilhadas a todos que prestam um 

cuidado a esta população. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALENCAR, D.D.C. et al. Sentimentos de enfermeiros que atuam junto a 

pacientes com câncer em fase terminal. J. Res. Fundam. Care. Online., v. 

9, n. 4, p. 1015-1020, 2017. 

AMARANTE, D.S; CERQUEIRA, M.A.; CASTELAR, M. Humanização da 
saúde pública no brasil discurso ou recurso? Revista Psicologia, 
Diversidade e Saúde., v. 2,n.1,p. 68-73, 2014. 
ANDRADE, F.FL.M. et al. Dor oncológica: manejo clínico realizado por 

enfermeiros. Revista de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio 

Verde., v. 8, n. 1, p. 3-16, 2018. 



O CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CÂNCER E 

FAMILIARES 

267 
 

BARRA, D. C. C. et al. Hospitalidade como expressão do cuidado em 
enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.63, n.2, p. 
203-8, 2010. 
BOEIRA, S.F. et al. Cluster de Sintomas e Câncer na Pesquisa em 
Enfermagem: Revisão Sistemática. Revista Brasileira de Cancerologia., 
v.60, n.4, p. 351-361, 2014. 
BRANDÃO, M.C.P. et al. Cuidados paliativos do enfermeiro ao paciente 
oncológico. Revista Brasileira de Saúde Funcional., v.1, n.2,p.76-88, 2017. 
CARVALHO, C. S. U. A Necessária Atenção à Família do Paciente 
Oncológico. Revista Brasileira de Cancerologia, v.54, n.1, p. 87-96, 
2008. 
CHERNICHARZO, I. M.; FERNANDA, D. S.; FERREIRA, M. A. 
Humanização no cuidado de enfermagem nas concepções de profissionais 
de enfermagem. Escola Anna Nery, v.15, n.4, p. 686-693, 2011. 
CHERNICHARO, I. M.; FERNANDA, D. S.; FERREIRA, M. Caracterização 
do termo humanização na assistência por profissionais de enfermagem. 
Escola Anna Nery, v.18, n.1, p. 156-162, 2014. 
COSTA, J.B.F. et al. Cuidados paliativos, o cuidar de uma forma 

humanizada.Enfermagem Brasil., v. 16, n.1, p.62-65, 2017.  

DUARTE, M. L. C; NORO, A. Humanização: uma leitura a partir da 
compreensão dos profissionais da enfermagem. Revista Gaúcha de 
Enfermagem., v.31, n.4, p. 685-92, 2010. 
FREIRE,  M.E.M; COSTA, S.F.G; LIMA, R.A.G.; SAWDA,N.O. Qualidade 
de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer em cuidados 
paliativos. Texto Contexto Enferm., v. 27, n.2,p. 1-13, 2018. 
FONTANA, R. T. Humanização no processo de trabalho em enfermagem: 
uma reflexão. Revista Rene, Fortaleza, v.11, n.1, p. 200-207, 2010. 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – INCA. 2015. 
KARKOW, M.C. et al. Experiência de famílias frente à revelação do 
diagnóstico de câncer em um de seus integrantes. Rev Min Enferm., v. 19, 
n.3,p. 741-746,2015. 
LIMA, L. M. et al. Adoecer de câncer: o agir e o sentir do grupo familiar. 
Ciência, Cuidado e Saúde, Brasil, v.11, n.1, p. 106-112, 2012. 
MARINHO, S.S.D.D.M; DOMINGUES, K.C.C.M, OLÁRIO, P.S. 
Humanização da assistência frente ao paciente oncológico: uma revisão 
integrativa. Revista EDUC-Faculdade de Duque de Caxias., v. 3, n.1, 
2016. 
PEREIRA, A. D. et al. Atentando para as singularidades humanas na 
atenção à saúde por meio do diálogo e acolhimento. Revista Gaúcha de 
Enfermagem., v.31, n.1, p. 55-61, 2010. 



O CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CÂNCER E 

FAMILIARES 

268 
 

SAÇO, L. F. et al. Características e avaliação da qualidade de vida em um 
grupo de pacientes submetidos a tratamento quimioterápico. HU Revista., 
v.37, n.1, p. 95-102, 2011. 
SALES, C. A. et al. Cuidar de um familiar com câncer: o impacto no 
cotidiano de vida do cuidador. Revista Eletrônica de Enfermagem, Brasil, 
v.12, n.4, p. 616-21, 2010. 
SANTOS, M. R. et al. Desvelando o cuidado humanizado: percepções de 
enfermeiros em oncologia pediátrica .Texto e contexto Enfermagem., 
v.22, n.3, p. 646-53, 2013. 
STUM M, E. M. F.; LEITR, M. T.; MASCHIO, G. Vivências de uma equipe 
de enfermagem no cuidado a pacientes com câncer. Cogitare 
Enfermagem, Brasil, v.13, n.1, p. 75-82, 2008. 
VASCONCELOS, M.F.G; SELOW, M.L.C. Atendimento humanizado pela 
equipe de enfermagem nas unidades de urgência e emergência. Vitrine 
Prod. Acad., v.4, n.2, p.205-220,2016. 
WALDOW, V. R.; BORGES, R. F. Cuidar e humanizar: relações e 
significados. Acta Paulista de Enfermagem, Brasil, v.24, n.3, p. 414-8, 
2011. 
WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated 
methodology. J Adv Nurs., v.52, n.5,p. 546-553, 2005.  
ZANARDO, G. et al. ENFERMAGEM E HUMANIZAÇÃO. Seminário 
Interinstitucional de ensino, Pesquisa e Extensão, 2010. Disponível em: 
<http.//www.unicruz.edu.br/> Acesso em: 13 nov. 2015.



O ENFERMEIRO NO USO DE ESCALAS DE PREDIÇÃO DE RISCO DE LESÃO POR 

PRESSÃO E ESCALAS DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

269 
 

CAPÍTULO 14 
 

O ENFERMEIRO NO USO DE ESCALAS DE 
PREDIÇÃO DE RISCO DE LESÃO POR 

PRESSÃO E ESCALAS DE AVALIAÇÃO 
FUNCIONAL EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 
 

Brenda Ariel Pereira da SILVA1 
Isabela Silva do VALE1 

Nádia Cruz das Chagas MIRANDA1 

Amanda Pereira DANTAS2 
Andressa Mônica Gomes FERNANDES3 

1Graduandas do Curso de Enfermagem - UNIFACEX; 2 Graduanda do Curso de Enfermagem - 

UERN; Orientadora/Professora Curso de Enfermagem – UNIFACEX. 

breendhaap@hotmail.com 

 

RESUMO: O estudo tem como objetivo descrever o papel do 
enfermeiro no uso de escalas predição de risco de LPP e 
escalas de avaliação funcional em unidade de terapia intensiva. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, 
realizada por meio de Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas 
seguintes bases de dados eletrônicas: Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO) e a Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no período de outubro 
a novembro de 2019, utilizando os descritores: Unidade de 
terapia intensiva; Cuidados de enfermagem ; Escala de Coma 
de Glasgow; Escala de Braden; Lesão por Pressão, utilizando 
os cruzamentos com os operadores booleanos “AND e OR”, 
para uma análise mais crítica. Os estudos comprovaram que 
existem diversas escalas para avaliação do risco, as mais 
conhecidas e aplicadas de LPP são a escala de Norton, 
Waterlow, Evaruci, e Braden, e as escala de consciência estão 
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a de Sedação de Richmond, as escalas de RASS e RAMSEY e 
a de coma de Glasgow. Nota-se que a utilização diária dessas 
escalas ainda é um desafio a ser vencido, desse modo, 
treinamentos, cursos e a aplicação de protocolos e atualizações 
seria uma solução para maior efetividade da utilização destes 
instrumentos no setor, garantindo uma maior segurança na 
prestação dos cuidados aos pacientes. 
Palavras-chaves: Unidade de terapia intensiva; Cuidados de 
enfermagem ; Escala de Coma de Glasgow; Escala de Braden; 
Lesão por Pressão. 

 

INTRODUÇÃO 

  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são unidades 

hospitalares designadas para atender pacientes críticos que 

necessitam de cuidados complexos e ininterruptos, visando a 

recuperação e reabilitação desses pacientes, dispondo de 

grandes recursos tecnológicos e atendimento especializado de 

enfermagem (SANTOS; CAMELO, 2015). 

Nessa perspectiva, os pacientes internados nesse setor 

estão propensos a diversos procedimentos e longos períodos 

de internação, onde suas condições requerem mecanismos de 

suporte à vida como o uso de ventilação mecânica, drogas 

vasoativas, sedação contínua, monitorizações e diversos tipos 

de dispositivos como cateteres, drenos e sondas (CAMPANILI 

et al., 2015). 

Assim, a exposição a esses complexos mecanismos de 

suporte a vida, deixam o paciente mais vulnerável a alterações 

hemodinâmicas. Dentre essas alterações, estão o nível de 

consciência, restrição de movimentos por um período 

prolongado, alteração no processo na manutenção da 

integridade da pele, entre outros. O que contribui para o 
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desenvolvimento de Lesão por Pressão (LPP) e no 

funcionamento do sistema neuropscicomotor (CAMPANILI et 

al., 2015). 

A LPP são lesões na pele e tecidos subjacentes, 

geralmente em uma área de proeminência óssea, ocasionadas 

por forças de atrito como pressão, fricção e cisalhamento e 

umidade, além de imobilidade, edemas e patologia de base 

(CAMPANILI et al., 2015; DALLAROSA; BRAQUEHAIS, 2016). 

E as desordens da consciência são situações em que 

ocorrem perdas psicológicas difusas, acompanhadas na 

maioria das vezes de redução ou alteração no conteúdo da 

consciência, como por exemplo, coma, estado vegetativo, 

sedação e estado mínimo consciente (PUGGINAI; SILVA, 

2015). 

Dessa maneira, a complexidade do cuidado neste setor 

requer do enfermeiro um amplo conhecimento técnico-

científico, lhe assegurando de elaborar estratégias e realizar 

intervenções eficazes para um tratamento adequado ao 

paciente, visando prevenir o surgimento dessas alterações. 

Com a finalidade de prevenir o surgimento de LPP e avaliar o 

estado de consciência dos pacientes internados na UTI, 

existem ferramentas confiáveis que permite um maior controle 

nas alterações desses parâmetros. Dentre essas ferramentas 

estão as escalas de risco de lesão por pressão (SOARES; 

HEIDEMANN, 2018; SOARES OLIVEIRA; MACHADO; 

BEZERRA, 2015). 

Dessarte, a equipe de enfermagem desempenha um 

papel fundamental na avaliação do surgimento de LPP e no 

estado de consciência dos pacientes, visto que a o agravo das 

complicações desses pacientes tendem a prolongar seu 
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período de internação, além de poder ocasionar maiores 

sequelas. Recomenda-se avaliar os riscos de LPP e do estado 

de consciência diariamente por meio de escalas, direcionando 

a prestação de uma assistência eficaz (SOARES OLIVEIRA; 

MACHADO; BEZERRA, 2015). 

Neste contexto, o interesse do grupo pela temática surgiu 

devido as novas atualizações das escalas de consciência e 

percepção do aumento de lesão por pressão nos setores de 

UTI, além também de compreender a importância do 

profissional enfermeiro com enfoque preventivo frente a esses 

casos. Com base nesses pressupostos, o estudo tem como 

objetivo descrever o papel do enfermeiro no uso de escalas 

predição de risco de lpp e escalas de avaliação funcional em 

unidade de terapia intensiva.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, 

que caracteriza-se como um estudo elaborado com o propósito 

de reunir e metodizar estudos identificados e produzidos com 

diferentes técnicas, para colaborar no aprimoramento de 

conhecimentos referentes ao tema estudado (RIBEIRO; 

MARTINS; TRONCHIN, 2016) 

A busca dos textos foi realizada por meio de Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) nas seguintes bases de dados 

eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e a 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), no período de outubro a novembro de 2019.  

Os critérios de inclusão adotados foram: estudos 

publicados na língua portuguesa e inglesa, disponíveis na forma 
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gratuita e online, artigos completos e que compartilhassem da 

temática e objetivo proposto e material publicados nos últimos 

cinco anos. E quanto aos critérios de exclusão, destaca-se: 

artigos em outras línguas estrangeiras, duplicados, em forma 

de resumos e carta ao editor e que estivessem fora do período 

proposto, na qual foram consultados artigos científicos e 

dissertações, além de literatura cinzenta.  

Na busca dos artigos foram utilizados os descritores: 

Unidade de terapia intensiva; Cuidados de enfermagem ; 

Escala de Coma de Glasgow; Escala de Braden; Lesão por 

Pressão. Posteriormente, foram realizados os cruzamentos 

com os operadores booleanos “AND e OR”, para uma análise 

mais crítica da seguinte maneira: Unidade de terapia intensiva 

AND Cuidados de enfermagem AND Escala de Gasglow; 

Cuidados de enfermagem AND Lesão por Pressão AND Escala 

de Braden AND Unidade de terapia intensiva; Escala de Braden 

AND Escala de Glasgow; Unidade de terapia intensiva OR 

Cuidados de enfermagem OR Escala de Gasglow; Cuidados de 

enfermagem OR Lesão por Pressão OR Escala de Braden OR 

Unidade de terapia intensiva; Escala de Braden AND Escala de 

Glasgow. 

Realizou-se a leitura minuciosa dos materiais 

selecionados com as respectivas sínteses. 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.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na busca por documentos, foram pré-selecionados 22 

artigos, realizando a leitura minuciosa dos artigos, seletando 

aqueles que possuíam relação com a temática em questão. 

Posteriormente, utilizando os critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos, foram selecionados 16 artigos e destes, após 

análise dos conteúdos, foram antepostos 12 artigos para 

elaboração desta revisão. 

  
Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados nas bases de dados, conforme 

título, autor, ano de publicação, tipo de estudo e principais resultados. 

TÍTULO AUTOR ANO TIPO DE 
ESTUDO 

PRINCIPAIS 
RESULTADO

S 
Conhecimento 
dos enfermeiros 
acerca da 
prevenção de 
lesões por 
pressão em 
unidade de 
terapia 
intensiva.  

DALLARO
SA; 
BRAQUEH
AIS. 

2016 Estudo transversal 
descritivo. 

Os resultados do 
questionário 
aplicado 
apresentou 
como índice de 
acertos global 
72%, e erros 
28%. Apenas 10 
(50%) dos 
enfermeiros 
referiram 
participação em 
capacitações 
sobre úlceras 
por pressão. 

Correlação entre 
a escala de 
sedação de 
Ramsay, escala 
de sedação-
agitação de 
Riker durante a 
sedação com 
midazolam-
remifentanil.  
 

NAMIGAR, 
T. ET AL. 

2017 Amostra. Diante das 
aplicações das 
escalas na 
unidade de 
terapia intensiva 
comprovou-se 
que a RSS é 
confiável para a 
avaliação dos 
pacientes 
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internados na 
uti.  
 

Escalas de 
predição de 
risco para lesão 
por pressão em 
pacientes 
criticamente 
enfermos: 
revisão 
integrativa.  

CASTANH
EIRA; 
ALVAREN
GA; 
CORREA; 
CAMPOS. 

2018 Revisão integrativa. Foram 
encontrados 134 
artigos, elegíveis 
123 e incluídos 
18 na 
revisão. 
 
       

Fatores de risco 
para o 
desenvolviment
o de lesão por 
pressão em 
pacientes 
críticos 

OTTO; 
SCHUMAC
HER; 
WIESE; 
FERRO; 
RODRIGU
ES. 

2019 Estudo descritivo 
com abordagem 
quantitava. 

Estudo realizado 
com 59 
pacientes, onde 
29 
desenvolveram 
lesão por 
pressão e foram 
avaliados de 
acordo com as 
às variáveis 
demográficas e 
clínicas. 

Lesão por 
Pressão: 
Medidas 
Terapêuticas 
Utilizadas por 
Profissionais de 
Enfermagem 

CORREIA; 
SANTOS. 

2019 Estudo descritivo 
explorativo com 
abordagem 
quantitativa. 

Estudo realizado 
com 32 
profissionais, 
enfermeiros e 
técnicos de 
enfermagem. Os 
cuidados 
realizados pela 
equipe de 
enfermagem ao 
portador de LPP 
foram a 
avaliação da 
pele dos 
pacientes na 
admissão e o 
melhor momento 
para realizar 
este cuidado foi 
no banho no 
leito. Na analise 
68,8% dos 
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enfermeiros 
informaram 
utilizar a Escala 
de Braden. 

Nível de 
funcionalidade 
dos pacientes 
com 
traumatismo 
cranioencefálico 
em uma unidade 
de terapia 
intensiva de um 
hospital 
terciário.  

ALVES; 
PAZ. 

2019 Estudo clínico, 
observacional, 
longitudinal e 
quantitativo. 

Dentre todas as 
escalas 
aplicadas nos 
pacientes da uti 
tiveram uns 
resultados 
satisfatórios 
menos a de 
Bathel devido às 
limitações dos 
pacientes em 
contemplar os 
requisitos 
proprostos. 

O enfermeiro 
que atua em 
Unidades de 
Terapia 
Intensiva: Perfil 
e Capacitação 
Profissional 
 

SANTOS; 
CAMELO. 

2015 Revisão integrativa. Notou-se que 
em grande 
maioria os 
enfermeiros 
apresentaram 
bom 
conhecimento 
sobre a escala 
de Glasgow, 
mas que ainda 
existe muita 
dificuldade na 
sua aplicação. 

Predição de 
risco de lesão 
por pressão em 
pacientes de 
unidade de 
terapia 
intensiva: 
revisão 
integrativa.  

ZIMMERM
ANN, G. S. 
ET AL . 

2018 Revisão Integrativa Selecionados 13 
estudos para 
análise, que 
evidenciou que a 
predição do 
risco para lesão 
por pressão foi 
mensurada 
unicamente com 
escalas 
genéricas. Entre 
as escalas 
genéricas 
predominou a 
escala de 
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Braden. Foram 
identificadas 
seis escalas que 
apresentaram 
boa capacidade 
preditiva para 
avaliar risco de 
lesão por 
pressão em 
pacientes de 
unidade de 
terapia 
intensiva. 

Promoção da 
saúde e 
prevenção da 
lesão por 
pressão: 
expectativas do 
enfermeiro da 
atenção 
primária.  

 

SOARES; 
HEIDEMA
NN. 

2018 Pesquisa 
Convergente 
assistencial. 

Foi analisado as 
percepções e 
expectativas 
quanto ao uso 
da Escala de 
Braden na 
atenção 
primária, sendo 
esta revelada 
como uma 
importante 
ferramenta no 
reconhecimento 
das pessoas 
vulneráveis; e 
Desvelar as 
práticas de 
promoção da 
saúde e 
medidas de 
prevenção para 
evitar a lesão por 
pressão. 

Protótipo de 
escala 
informatizada 
para busca ativa 
de potenciais 
doadores de 
órgãos.  

LUDWING, 
ET AL. 

2017 Pesquisa 
metodológica. 

A funcionalidade 
da escala foi 
comprovada e 
identificou-se 
que houve uma 
melhoria no 
encontro de 
novos doadores. 

Risco de lesão 
por pressão em 

SOUZA; 
ZANEI; 

2018 Pesquisa 
metodológica. 

Na avaliação do 
comitê de 
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UTI: adaptação 
transcultural e 
confiabilidade da 
EVARUCI. 

WHITAKE
R. 

especialistas os 
termos, 
consciente, 
decúbito supino 
e turno não 
alcançaram a 
concordância de 
90,0%. A 
consistência 
interna da 
EVARUCI 
mostrou-se 
aceitável. 

Uso da escala 
de Braden e 
caracterização 
das úlceras por 
pressão em 
acamados 
hospitalizados. 

SOARES; 
MACHAD
O; 
BEZERRA. 

2015 Estudo descritivo de 
caráter quantitativo. 

Constatou-se 
que a maioria 
dos pacientes 
que 
desenvolveram 
ulcera por 
pressão 
estavam 
classificados na 
categoria “risco 
elevado” e “risco 
muito alto”.  A 
maior parte dos 
pacientes 
apresentava 
apenas uma 
lesão, com 
predomínio na 
região sacral, de 
categoria II e 
pequena 
extensão.   

Fonte: Acervo dos Autores (2019). 

 

Durante a internação existem diversos fatores de risco 

que comprometem a perfusão tissular da pele, contribuindo 

para o desennvolvivento de LPP como: a redução da pressão 

sanguínea decorrente de alterações cardiovasculares, choque 

séptico, síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), 

choque hemorrágico e uso de fármacos, acarretando em 
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alterações do fluxo sanguíneo da área sob pressão, levando a 

diminuindo da oxigenação naquela região, podendo ocasionar 

hipóxia, isquemia, edema e até necrose tecidua (OTTO;  

SCHUMACHER; WIESE; FERRO; RODRIGUES, 2019) 

A avaliação diária desses pacientes pela equipe de 

enfermagem torna-se indispensável para o processo de 

tratamento, visto que, por meio dessa avaliação minuciosa do 

paciente e da integridade da pele a equipe pode evitar o 

agravamento desses fatores, além disso, outo fator importante 

é a avaliação do paciente desde a admissão, levando em 

consideração suas fragilidades, patologias e os fatores de risco 

que ele está exposto (CORREIA; SANTOS, 2019).  

Na escolha de instrumentos e métodos de avaliação de 

risco para o desenvolvimento de LPP seguros e efetivos, deve-

se levar em conta a eficácia e a facilidade de aplicação do 

instrumento dentro do setor, visto que a rotina e 

responsabilidade das equipes de enfermagem deste setor são 

de extrema importância, pois a identificação inadequada de 

pacientes com risco podem levar ao agravo do estado do 

paciente devido ao grau de vulnerabilidade aumentado, visto 

que a LPP é mais uma porta de infecção que o paciente está 

exposto (ZIMMERMANN, et al., 2018). 

Dessa forma, a utilização das escalas se torna essencial 

na rotina da UTI. Existem diversas escalas para avaliação do 

risco de lesão por pressão, dentre essas escalas as mais 

conhecidas e aplicadas estão a de Norton, Waterlow, Evaruci, 

e Braden, sendo a última a mais utilizada em adultos no Brasil 

(ZIMMERMANN, et al., 2018; SOUZA;  ZANEI; WHITAKE, 

2018). 
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A escala de Norton avalia cinco parâmetros para grau de 

risco: nível de consciência; condição física; atividade; 

mobilidade e incontinência. Caracterizando uma pontuação de 

1 a 4 para cada parâmetro, onde classificasse risco de LPP 

quando o somatório final for baixo (CASTANHEIRA;  

ALVARENGA;  CORREA; CAMPOS, 2018). 

A escala de Waterlow avalia sete parâmetros: avaliação 

visual da pele em áreas de risco, a relação peso/altura (IMC), , 

sexo/idade, mobilidade, apetite, continência emedicações. 

Além de itens que pontuam fatores de risco especiais, como 

deficit neurológico, tempo de cirurgia acima de duas horas e 

trauma abaixo da medula lombar, entre outros 

(CASTANHEIRA;  ALVARENGA;  CORREA; CAMPOS, 2018). 

A escala de Braden é composta por seis parâmetros que 

avalia o grau de percepção sensorial, através da capacidade de 

reagir à pressão; A umidade, relacionada ao nível de exposição 

da pele à umidade; A atividade, que diz respeito ao grau de 

atividade física; A mobilidade, que avalia e mensura a 

capacidade em mudar a posição de seu corpo; A nutrição, qe 

diz respeito ao padrão de consumo alimentar; E a fricção e 

cisalhamento, que mostra e/ou avalia a dependência do 

paciente para a mobilização e posicionamento, além de estados 

de contratura, espasticidade e agitação que podem levar à 

constante fricção. A soma dos seis parâmetros varia entre 6 e 

23, onde quanto menor for a pontuação maior será a exposição 

ao risco (CASTANHEIRA;  ALVARENGA;  CORREA; CAMPOS, 

2018; DALLAROSA; BRAQUEHAIS, 2016). 

A Evaruci é composta de quatro itens: o respiratório  a 

consciência, a mobilidade e a hemodinâmica, onde a pontuação 

varia de 1 a 4, sendo acrescido um ponto se temperatura axilar 
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for maior que 38°C, a saturação de oxigênio for menor do que 

90%, a pressão arterial sistólica for menor que 100 mmHg, além 

de presença de edema, umidade, maceração da pele, cianose, 

posição prona e tempo de internação, somando-se 0,5 à 

pontuação total para cada semana que o paciente permanece 

internado na UTI, até um máximo de dois pontos. A pontuação 

final varia de 4 a 23 pontos, classificando risco quando a 

pontuação for alta (SOUZA;  ZANEI; WHITAKE, 2018). 

Estudos relatam que os alguns profissionais de 

enfermagem ainda possuem conhecimento inadequado frente 

aos cuidados e prevenção de LPP, e os que obtem 

conhecimento muitas vezes não aderem a utilização das 

escalas de risco, alegando na maioria das vezes a falta de 

material na instituição e falta de pessoal capacitado para avaliar 

e dar continuidade ao tratamento, o que evidencia uma 

assistência possivelmente ineficaz (DALLAROSA; 

BRAQUEHAIS, 2016; CORREIA; SANTOS, 2019). 

Diante disso, precebe-se a necessidade de atualização 

e capacitação dos profissionais desses serviços, além de uma 

educação em saúde contínua, para garantir uma assistência 

e/ou cuidado de enfermagem eficaz (DALLAROSA; 

BRAQUEHAIS, 2016). 

Segundo Campanili et al., (2015), a escolha e utilização 

da escala adequada na UTI reduz a incidência de LPP, trazendo 

benefícios para o paciente, contribuindo para a evolução do seu 

tratamento. Além de maximizar os efeitos das intervenções 

realizadas pelo enfermeiro.  

Dentre essas intervenções Correia e Santos (2019) 

evidenciam em seu estudo que as comumente realizadas pela 

equipe de enfermagem são a mudança de decúbito a cada duas 
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horas, a proteção de proeminências ósseas, o uso de hidratante 

corporal, massagens no local da lesão, redução da fricção e 

cisalhamento e da exposição da pele a umidade, e em alguns 

casos o uso de colchão pneumático, pouco utilizado devido ao 

seu alto custo financeiro.  

Nota-se que a prevenção é um fator primordial para 

evitar a ocorrência destas LPP, fator que exige do enfermeiro e 

sua equipe um excelente embasamento cientifico sobre a 

temática, para uma assistência qualificada, com enfoque nos 

fatores determinantes e condicionantes que interferem no 

cuidado do paciente, permitindo o enfermeiro a ter um controle 

melhor da situação de risco de LPP do seu setor (SOARES; 

HEIDEMANN, 2018).  

Em relação a sedação na UTI, é feita a fim de 

proporcionar um conforto maior aos pacientes devido a 

complexidade das suas patologias, porém todas as 

intervenções realizadas no paciente demandam alguns efeitos 

adversos e como há uma variedade de patologias é difícil a 

padronização de protocolos de sedação, levando assim a cada 

paciente ser tratado na sua individualidade e especificidade de 

acordo com suas comorbidades e necessidades. Para a 

avalição diária do estado clínico do paciente foram criadas 

escalas específicas para pacientes em níveis de sedação que 

apresentam maior confiabilidade para a equipe sobre o real 

estado clínico do paciente (NAMIGAR et al.2017).  

 Escala de Sedação de Richmond ou somente escala de 

RASS é utilizada para avaliar o nível de consciência e agitação 

em pacientes críticos ou sob agitação psicomotora. Consiste 

em uma avaliação de escores que variam de +4 a -5 e sua 

pontuação acontece de acordo com a visualização das 
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respostas do paciente perante os quesitos observados pelo 

profissional aplicante. Essa escala avalia o nível de sedação do 

paciente onde o maior resultado sendo +4 indica uma sedação 

leve onde o paciente é responsivo aos estímulos e a -5 paciente 

em sedação profunda (NAMIGAR et al., 2017; ALVES; PAZ, 

2019). 

A Escala de Sedação de Ramsay (RSS) avalia o grau de 

sedação do paciente, onde os valores variam de 0 a 6, sendo 

classificado 1 para pacientes ansiosos e agitados e 6 para um 

paciente sem resposta as ações (LUDWING et al., 2016).  

A aplicação das escalas devem ser rotina no serviço de 

saúde e como na UTI é feito o cuidado de pacientes críticos há 

uma necessidade de avaliação diária e completa do estado 

físico. As escalas de RASS e RAMSEY por serem mais antigas, 

didáticas e de confiabilidade alta tem maior usabilidade entre os 

serviços (NAMIGAR et al., 2017). 

A Escala de Coma de Glasgow tem com objetivo a 

avaliação de três respostas do paciente que são a abertura dos 

olhos (escore 3), verbalização (escore 4) e movimento (5), 

levando assim a somatória da pontuação o escore de 3 a 15, 

onde 3 representa um paciente extremamente grave e 15 um 

paciente com suas funções neurológicas em ótimo estado. No 

entanto após alguns estudos chegou-se a conclusão que a 

escala precisava ser aperfeiçoada entrando assim como critério 

para avaliação da reação pupilar que  de acorodo com estudos 

o escore da ECG em conjunto com a avaliação pupilar fornecem 

mais informações sobre o prognóstico do paciente do que 

avaliados isoladamente (SILVA; SILVA; MONTES, 2018; 

ALVES; PAZ, 2019; BRENNAN; MURRAY;TEASDALE, 2018). 
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O profissional enfermeiro tem um papel muito importante 

em relação a toda a assistência prestada ao paciente, pois é 

função do enfermeiro planejar, diagnosticar, traçar e 

implementar condutas específicas para cada paciente levando 

em consideração suas particularidades. Sendo assim há uma 

importância na capacitação e treinamento da equipe para a 

aplicação e implementação das práticas planejadas 

previamente, assumindo assim o seu papel de liderança 

(SILVA; SILVA; MONTES, 2018). 

O enfermeiro que lida diretamente com o paciente crítico 

deve ter conhecimento técnico, científico e prático sificientes 

para tomar as decisões imediatas em relações a alterações no 

paciente, essas alterações implicam diretamente no quadro 

clínico do paciente levando a identificação de melhora ou piora 

do estado clinico (SANTOS; VANCINI-CAMPANHARO; 

LOPES; OKUNO;BATISTA, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos achados foi possível perceber que apesar da 

existência de inúmeras escalas para avaliação de risco de LPP 

e para avaliação de consciência, ainda se torna escaço a 

utilização desses instrumentos no setor de UTI, devido  falta de 

conhecimento pela equipe e fatores organizativos de quem 

gerecia o cuidado.  

Nota-se que a utilização diária dessas escalas ainda é 

um desafio a ser vencido, desse modo, treinamentos, cursos e 

a aplicação de protocolos e atualizações para implementação 

de check-list, seria uma solução para maior efetividade da 

utilização destes instrumentos no setor, garantindo uma maior 
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segurança na prestação dos cuidados aos pacientes, que por 

seu grave estado de saúde necessitam de submissão a 

procedimentos invasivos e desta forma mantê-lo vivo, com o 

suporte avançado adequado e essencial para o quadro clínico 

e a manutenção da  vida.  

A assistência prestada pelo enfermeiro nesse setor 

precisa ser realizada de forma segura, afim de reestabelecer a  

saúde do paciente de força a minimizar e evitar possíveis danos 

que possam agravar ainda mais sua situação. 

Esses instrumentos dão ao enfermeiro e a sua equipe o 

suporte necessário para uma melhor visualização das 

necessidades especificas para cada paciente, se realizados de 

forma continua e por todos, tornando-se possível identificar o 

desenvolvimento de LPP’s, o rebaixamento do estado 

neurológico, a necessidade de desmame da sedação até a sua 

retirada para uma possível extubação, como também o estimulo 

ao retorno de suas funções motoras, sensoriais, visuais, 

deglutição, dentre outas. 

Acredita-se que esse trabalho possa dar suporte ao 

enfermeiro e a equipe de enfermagem como um todo, no que 

se refere as escalas para predição do risco de LPP e avalição 

funcional dos pacientes críticos internados na UTI. 

Assegurando-lhe subsídio científico para a implementação de 

ações que levem aos cuidados de acordo com os achados 

encontrados nos valores obtidos e avaliados pelas escalas, com 

o intuito de predispor ao paciente vibilidade de seus possíveis 

danos e assim evitálos. 
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RESUMO: a derivação ventricular externa (DVE) é uma 
ferramenta tanto diagnóstica como terapêutica considerada 
padrão ouro para pacientes neurológicos graves que 
necessitam de cuidados intensivos. OBJETIVO: identificar 
condutas/práticas de cuidado de enfermagem ao paciente 
submetido à colocação de derivação ventricular externa. 
METODOLOGIA: o estudo delineia-se como uma revisão de 
escopo, realizado nas bases de dados Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), US National Library of Medicine (PubMed), 
Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), 
Elsevier’s SCOPUS. Como critérios de inclusão foram utilizados 
textos completos disponíveis gratuitamente, nos últimos 5 anos, 
em português, espanhol e inglês. RESULTADOS: sete 
publicações foram incluídas no estudo produzidas entre os anos 
de 2015 e 2018. Abordaram as condutas de enfermagem mais 
prestadas aos pacientes em uso de DVE: o zeramento, 
colocação, esterilidade e integridade adequadas do sistema de 
coleta, mensurar a PIC, mudança de decúbito, lavagem do 
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sistema, hiperventilação, registrar no gráfico da PIC, monitorar 
os níveis glicêmicos, esvaziar a bolsa coletora, troca de 
curativo, reconhecer sinais de alerta na drenagem do LCR, 
clampeamento e desclampeamento do sistema. CONCLUSÃO: 
é importante que os enfermeiros dominem e explorem as 
condutas que devem ser prestadas, a fim de identificar qualquer 
alteração que possa ocorrer nesses pacientes, e a partir disso 
intervir com eficácia e rapidez se necessário. 
Palavras-chave: Derivação ventricular externa. Dreno ventricular 
externo. Cuidados de enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A derivação ventricular externa (DVE) é uma ferramenta 

tanto diagnóstica como terapêutica considerada padrão ouro 

para pacientes neurológicos graves que necessitam de 

cuidados intensivos, uma vez que, esse dispositivo possibilita a 

monitorização e avaliação constante e fidedigna de dois 

parâmetros de extrema importância para o funcional correto do 

sistema nervoso central, são elas; a pressão intracraniana (PIC) 

e a pressão de perfusão cerebral (PPC), sendo 

indiscutivelmente um dos mais comuns e importante 

procedimento salva-vidas encontrados na unidade de terapia 

intensiva neurológica (DEY et al., 2012; HEPBURN-SMITH et 

al., 2016). 

 É considerada uma tecnologia em saúde, sendo também 

considerada um dos procedimentos mais frequentes e 

relevantes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua 

inserção se dá por meio de um procedimento cirúrgico, através 

de um orifício realizado no crânio, onde ocorre o 

posicionamento de um dreno dentro de um dos ventrículos 
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cerebrais (SAKAMOTO, 2018; WORLEY; ASTLE; WATSON, 

2015). 

 Este procedimento é chamado de ventriculostomia, que 

consiste na inserção de um cateter, este que, oferece alguns 

riscos a saúde do paciente, pois temos uma “porta aberta” para 

possíveis infecções que é considerada uma complicação 

comum em virtude da técnica de natureza invasiva. Há 

necessidade que os enfermeiros atuantes na UTI possuam 

algum tipo de conhecimento a respeito deste procedimento e 

sobre os cuidados relacionados aos pacientes quando em uso 

dessa ferramenta, pois esse sistema pode oferecer alguns 

complicações como hemorragia intraventricular, hemorragia 

subaracnóide ou tempo prolongado de cateterização, fatores 

estes complexos que exigem um olhar clínico rigoroso 

(SANTOS, 2016). 

Por sua vez, a ventriculostomia oferece alguns fatores de 

risco para infecção, incluem qualquer coisa que forneça uma 

rota ou meio para que microorganismos, principalmente se 

tratando das bactérias possam entrar no cérebro, como 

craniotomias, fratura craniana, longa duração da drenagem 

externa, irrigação e amostragem frequente do LCR (WORLEY; 

ASTLE; WATSON, 2015). 

Esse dispositivo possui diversas indicações, em casos 

de hipertensão intracraniana (HIC), hidrocefalia aguda, sendo a 

mais frequente por hemorragia intraventricular, visto que 

possibilita a drenagem de líquido cefalorraquidiano (LCR) e/ou 

sangue, a administração de medicamentos e a monitorização 

contínua. No entanto o uso desse dispositivo está 

contraindicado em situações que o paciente possui algum 

distúrbio de coagulação, ou está em uso de alguma medicação 

anticoagulante, tem alguma infecção de couro cabeludo ou 
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abscessos no local que será inserido a DVE, pelo alto risco de 

infecção ao sistema (MURALIDHARAN, 2015; ROGERS, 2017; 

SAKAMOTO, 2018; SCHOLZ et al., 2013). 

 A depender da indicação feita para utilizar a DVE, este 

será utilizado de modo com a necessidade do cliente. Em casos 

de hidrocefalia o cateter deverá permanecer fechado, sendo 

aberto apenas para controlar a hipertensão, monitorizar o 

volume de líquido drenado a cada hora, no qual o volume limite 

de 20ml/hora e mantendo uma PIC entre 15 e 20mmHg, já em 

casos que necessitem do controle da HIC o cateter deve 

permanecer aberto, com o objetivo de drenar o líquido 

acumulado e controlando a pressão (ROSA; LIMA; INOUE, 

2013). 

 O sistema utilizado na DVE pode ser conectado a um 

transdutor de pressão ou sistema de fibra óptica que permite a 

monitorização contínua da PIC. Com isso, a drenagem de LCR 

é quantificada em um dispositivo de sistema fechado, e a bolsa 

coletora previne refluxo de líquor aos ventrículos (SANTO; 

MORAES; SCHNATH, 2017). 

Entretanto, mesmo sendo considerado um dispositivo de 

alta performance, as taxas de complicações advindas dessa 

ferramenta têm se mostrado preocupantes, por vezes tem-se 

casos de infecção, posicionamento incorreto, casos de 

hemorragias, o que se leva a considerar que as técnicas de 

gestão estão insatisfatórias (MURALIDHARAN, 2015). 

As complicações advindas da DVE são as mais diversas, 

essas que podem oferecer risco potencial à vida dos pacientes 

em uso dessa ferramenta, levando em consideração que 

envolve estruturas muito importante para o funcionamento 

correto do organismo. Dentre as complicações que podem 

acometer os pacientes destacam-se: infecção, que pode ser 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM USO DE DERIVAÇÃO 

VENTRICULAR EXTERNA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

293 
 

identificada pela apresentação de sinais como hipertermia, 

hiperemia ou drenagem de exsudato/secreção, obstrução do 

dreno (percebida quando a drenagem do líquido 

cefalorraquidiano é inferior do que o limite mínimo ou a onda da 

PIC no monitor está plana), excesso de drenagem de líquido 

podendo causar hemorragias ou complicações ventriculares ou 

pela remoção acidental do sistema da DVE necessitando de 

intervenção neurocirúrgica (AMERICAN ASSOCIATION OF 

NEUROSCIENCE NURSES, 2011). 

Cada profissional da equipe multidisciplinar é de extrema 

importância na prestação cuidados de qualidade e satisfatória 

ao paciente com DVE, em especial a de enfermagem, que está 

sempre presente junto a esses pacientes na unidade de terapia 

intensiva. Para tanto, se faz importante a busca pela 

qualificação das práticas assistenciais de enfermagem que 

precisam ser constantes, com o objetivo de reduzir as taxas de 

infecção hospitalar, por exemplo e por consequência, as taxas 

de mortalidade ou tempo de permanência em leitos de cuidados 

intensivos (SAKAMOTO, 2018). 

Sabe-se que o gerenciamento da DVE é de 

responsabilidade da equipe de Enfermagem, com isso se 

entende a importância de uma assistência de qualidade aos 

pacientes em uso desse dispositivo e com isso se espera 

resultados satisfatórios na recuperação desses pacientes e em 

condutas que auxiliem positivamente a manutenção do uso 

deste equipamento (MURALIDHARAN, 2015). 

Tratando-se de um dispositivo invasivo, a DVE requer 

um gerenciamento cuidadoso e atencioso, seja no seu 

manuseio quanto na extração de informações que indiquem 

algum processo fisiopatológico o que alertem para que algo não 

está funcionando como deveria. Sendo assim, o enfermeiro é 
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inserido nesse processo com o maior grau de responsabilidade, 

e deverá garantir o bem-estar físico do paciente e também 

prever possíveis situações através do olhar clínico (LE ROUX, 

2016). 

Esse estudo justifica-se e reveste-se da necessidade e 

importância sobre um assunto que reflete a complexidade do 

processo de trabalho de Enfermagem na unidade de terapia 

intensiva neurológica. Soma-se a isso a sua devida importância 

para a saúde pública e para a comunidade científica e 

acadêmica, uma vez que, poderá auxiliar em protocolos, 

condutas para uma melhor assistência. Acresce-se, às 

diferentes intervenções que irão servir para traçar melhores 

cuidados com a DVE e as práticas de enfermagem frente a 

tomada de decisão relacionada a esta tecnologia.  

Nesse contexto, o estudo visa responder a seguinte 

questão: O que há na literatura acerca dos cuidados de 

Enfermagem a pacientes com derivação ventricular externa? 

Para tanto, objetiva identificar condutas/práticas de cuidado de 

enfermagem ao paciente submetido à colocação de derivação 

ventricular externa. 

 

MÉTODO 

 

O estudo delineia-se como uma revisão de escopo. O 

estudo de escopo (scoping study ou scoping review) tem como 

objetivos mapear os principais conceitos de uma determinada 

área de conhecimento que o pesquisador vê com algo que 

ainda não foi totalmente esclarecido e examinar a extensão, 

alcance e natureza da investigação, selecionar esses estudos, 

extrair os dados, sumarizar e divulgar os dados da investigação 
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e identificar as lacunas de pesquisas existentes na literatura 

(BRIGGS, 2015). 

Anteriormente a construção do estudo, foi realizada uma 

consulta ao Manual de revisão do Instituto Joanna Briggs, de 

2015, para em seguida dar-se início a formulação do protocolo 

de revisão de escopo com o intuito de formular um modelo em 

etapas e critérios para a criação desta pesquisa. A Metodologia 

sugerida pelo manual engloba a identificação da questão de 

pesquisa; identificação de estudos de relevância; seleção dos 

estudos e extração dos dados; agrupamento; resumo e relato 

dos resultados (BRIGGS, 2015).  

A questão de pesquisa foi: O que há na literatura acerca 

dos cuidados de Enfermagem a pacientes com derivação 

ventricular externa? 

Por meio da pergunta problematizadora, foram 

realizadas a procura dos artigos na literatura nacional e 

internacional, como o objetivo de abranger um escopo maior. A 

construção das estratégias de busca foi conduzida pela 

estratégia PCC, sendo “P” a população (pacientes com DVE), 

“C” o conceito (práticas de cuidado de enfermagem) e “C” o 

contexto (pacientes submetidos à colocação de derivação 

ventricular externa). 

Para o estabelecimento dos critérios de inclusão, adotou-

se artigos científicos disponíveis online na íntegra, publicados 

nos idiomas português, inglês e espanhol e no recorte temporal 

entre os anos de 2015 e 2019. Foram excluídos artigos 

científicos que fugissem do tema proposto pelo estudo, 

resumos, artigos de jornais e cartas ao editor. 

A pesquisa foi desenvolvida entre Junho e Agosto de 

2019. Esta foi desenvolvida por meio de artigos coletados na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), US National Library of 
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Medicine (PubMed), Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health (CINAHL), Elsevier’s SCOPUS. No qual, consultou-se o 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) para ter acesso às bases 

de dados. Os descritores utilizados foram: cuidados de 

enfermagem; enfermagem em neurociência; cateteres 

ventrículos cerebrais, de acordo com os Descritores em Ciência 

da saúde (DeCS); e nursing care; neuroscience nursing; 

catheters, cerebral ventricles (MESH). Também se utilizou as 

seguintes palavras-chave; derivação ventricular externa, dreno 

ventricular externo; drenagem ventricular externa. Para efetivar 

o cruzamento dos descritores foram utilizados operadores 

booleanos AND e OR. 

Posteriormente, os artigos disponíveis foram 

selecionados por meio dos títulos, realizou-se a primeira 

avaliação, na qual foram selecionados aqueles estudos que 

tinham relação com a temática da pesquisa. Em seguida, uma 

segunda avaliação foi feita através da leitura do resumo com o 

objetivo de retirar eventuais artigos elegíveis. Na sequência, os 

estudos relevantes e que se encaixam na temática de acordo 

com o título e resumo foram lidos na íntegra, avaliados e 

adicionados na pesquisa e os que fugiram do tema proposto 

pelo estudo foram excluídos. 

Como ilustrado no Fluxograma 1, a apresentação dos 

resultados foi disposta através da tabela, além da discussão dos 

achados encontrados nos artigos selecionados ao final da 

análise. 
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Fluxograma 1. Esquema da busca e análise dos artigos 

pesquisados nas bases de dados. Natal/RN, 2019. 
 

 

FONTE: ROCHA et al., 2019 
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RESULTADOS  

 

A busca de artigos resultou em 7 estudos selecionados a 

partir dos critérios de inclusão e exclusão. A Tabela 1 expõe a 

distribuição desses artigos de acordo com cada base de dados 

pesquisada. Sendo, 1 artigo selecionado na base de dados do 

Pubmed, 2 artigos selecionados na CINAHL, 1 artigo 

selecionado na Biblioteca Virtual de Saúde, 1 artigo na 

SCOPUS e 2 selecionados em outras fontes de dados. 

 

Tabela 1. Quantidade de artigos selecionados em cada base de 

dados. Natal/RN, 2019. 

Artigos selecionados          Artigos           Artigos                                                  

por base de dados             selecionados           incluídos na    

                                                                                    revisão 

 
 

       PubMed             10            1 

 

       CINAHL            209           2 

 

          BVS              1    1 

  

      SCOPUS              1     1 

 

Artigos adicionados             3              2 

  por outras fontes 

 

       TOTAL            224                             7 
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FONTE: ROCHA et al., 2019 

 

Dos artigos selecionados, quatro são revisões da 

literatura sobre o tema, três são estudos observacionais que 

descrevem as condutas de Enfermagem ao paciente com DVE. 

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. 

AUTOR 

(ANO) 

TIPO DE 

ESTUDO 

PAÍS PRINCIPAIS 

CONDUTAS/ 

PRÁTICAS 

Cárdenes et 

al. (2015) 

Estudo 
observacion

al 

Espanha Administração de 
tratamento 
intratecal e o 
reconhecimento 
dos sinais de alerta 
na drenagem do 
LCR levando em 
consideração sua 
consistência e 
volume. 

Muralidharan  

(2015) 

Estudo de 
revisão 

Estados 
Unidos da 
América  

Aspectos 
relacionados a 
zeramento, 
colocação, 
esterilidade e 
integridade 
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adequadas do 
sistema de coleta 
de DVE, análise da 
forma de onda da 
PIC e o 
monitoramento 
rigoroso da 
drenagem do LCR,  
amostragem do 
LCR e irrigação por 
cateter. 

Hepburn-

Smith et al. 

(2016) 

Estudo de 
revisão 

Estados 
Unidos da 
América  

Ações junto ao 
paciente antes, 
durante e após o 
procedimento de 
colação da DVE; 
cobertura estéril na 
cabeça inteira, 
documentar datas 
de trocas de 
curativos, amostras 
de líquido 
cefalorraquidiano 
(LCR), 
esvaziamento do 
saco EVD, entre 
outras condutas. 

Rivas-

Rodríguez et 

al. 

(2016) 

Estudo 
observacion

al 

Espanha O tratamento do 
local de inserção 
do cateter visando 
a cura e o sistema 
de lavagem. 
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Sunderland, 

Villanueva e 

Pazuchanics  

(2016) 

Estudo de 
revisão 

Estados 
Unidos da 
América  

Clampeamento da 
DVE a cada hora, 
registrando o 
resultado da PIC e 
em seguida 
abrindo a DVE para 
retomar a 
drenagem do LCR. 

Costa  

(2018) 

Estudo 
observacion

al 

Brasil Conhecimento dos 
enfermeiros da UTI 
quanto aos 
cuidados com a 
DVE, referente a 
mensuração da 
PIC, cuidados na 
mudança de 
decúbito, lavagem 
do sistema, 
hiperventilação, 
registro gráfico da 
PIC, 
monitoramento dos 
níveis glicêmicos e 
esvaziamento da 
bolsa coletora. 

Sakamoto 

(2018) 

Estudo de 
revisão 

Brasil Destaca 23 
cuidados 
essenciais da 
equipe de 
enfermagem e a 
partir dessas 
condutas propôs 
um plano de 
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cuidado ao 
paciente com 
derivação 
ventricular externa 
à beira do leito na 
unidade de terapia 
intensiva. 

FONTE: ROCHA et al., 2019 

      

As sete publicações incluídas no estudo foram 

produzidas entre os anos de 2015 e 2018; três (42,8%) foram 

publicadas nos Estados Unidos da América, duas (28,6%) foram 

publicados no Brasil e duas (28,6%) foram desenvolvidas na 

Espanha. 

No decorrer do processo de análise dos artigos 

selecionados, salientaram-se as categorias de foco que haviam 

sido elencadas antes do desenvolvimento do estudo, uma vez 

que esta respondia à questão de pesquisa e englobam a 

diversidade de resultados relevantes encontrados pelo estudo, 

sendo elas: “o que há na literatura acerca dos cuidados de 

Enfermagem a pacientes com derivação ventricular externa”. 

Em virtude de a temática possuir um alto grau de 

importância para assistência de pacientes neurológicos tratados 

na UTI, esse assunto constitui um problema de saúde pública 

mundial, pois se trata de condutas essenciais que devem ser 

prestadas pela enfermagem. Nesse contexto, encontram-se 

estudos de diferentes países abordando essa temática. 

 

DISCUSSÃO 

No estudo de Cárdenes et al. (2015), são avaliados duas 

condutas, com relação ao conhecimento dos enfermeiros sobre 
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a administração de medicamentos por via intratecal (via de 

administração que consiste na injeção de substâncias no canal 

raquidiano) e o reconhecimento dos sinais de alerta na 

drenagem do LCR levando em consideração sua consistência e 

volume.  

De acordo com Muralidharan (2015), após escolhida a 

altura que ficará o sistema de coleta da DVE que é uma conduta 

médica, o gerenciamento desta ferramenta se torna 

essencialmente uma responsabilidade da enfermagem. 

O estudo também explana sobre a retirada do LCR para 

fins de cultura ou para instilar medicamentos, que em algumas 

instituições hospitalares é uma atribuição do Enfermeiro 

(MURALIDHARAN, 2015). 

Outras condutas também citadas pelo estudo de 

Muralidharan (2015) é sobre a monitoração de sinais e sintomas 

de hipertensão intracraniana e a inspeção de todo o sistema da 

DVE e local de inserção deste dispositivo, com objetivo de 

checar possíveis vazamentos de LCR, que pode predispor a 

uma infecção. 

De acordo com a revisão realizada por Hepburn-Smith et 

al. (2016), trazem que a assistência de Enfermagem prestada 

aos pacientes em uso da DVE, não está somente nos pós-

operatório, mas também no ato cirúrgico, na sala de operação e 

no acompanhamento deste paciente antes do procedimento 

cirúrgico (pré-operatório). É citada algumas atividades como; 

cobertura estéril na cabeça inteira, documentar datas de trocas 

de curativos, amostras de LCR, esvaziamento do saco DVE, 

entre outras condutas. 

Já no estudo realizado por Rivas-Rodríguez et al. (2016), 

apontam que os dois procedimentos mais realizados pelo 

enfermeiro na UTI neurológica, são: o tratamento do local de 
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inserção do cateter (84,3%) visando a cura, por meio da 

inspeção diária do local onde foi inserido o cateter, evitando 

assim infecções e o sistema de lavagem (39,4%). 

É necessário compreender que a Enfermagem exerce 

várias condutas a esses pacientes. Nesse sentido um dos 

métodos atuais de condutas de enfermagem incluem o 

clampeamento da DVE a cada hora, registrando o resultado da 

PIC e em seguida abrindo a DVE para retomar a drenagem do 

LCR (SUNDERLAND; VILLANUEV; PAZUCHANICS, 2016). 

Ainda nessa perspectiva, Costa (2018) realizou um 

estudo com enfermeiros de um hospital em Manaus/Amazonas, 

no qual buscou averiguar o conhecimento destes profissionais 

sobre quais os cuidados que devem ser prestados a pacientes 

em uso de DVE. Foram apontados os seguintes cuidados; 

nivelamento do sistema, posicionamento do paciente, 

mensuração da PIC, esvaziamento da bolsa coletora, tempo 

apropriada para coleta amostral de LCR, procedência na 

realização de curativos, manipulação do dispositivo, 

manipulação do paciente evitando tracionamento do cateter, 

manuseio da cabeceira do leito, como proceder na mudança de 

decúbito, avaliação neurológica, lavagem do sistema, indução 

da hiperventilação para diminuição da PIC, registro no gráfico 

da PIC no caso de realização de procedimentos como aspiração 

traqueal, monitoramento dos níveis glicêmicos. 

 De acordo com o levantamento dos questionamentos 

feitos aos enfermeiros o estudou mostrou que menos de 50% 

dos profissionais tinham o conhecimento correto sobre como 

proceder no esvaziamento da bolsa coletora, no tempo 

apropriado para coleta amostral de líquido cefalorraquidiano, 

como proceder na realização de curativos, registro no gráfico da 
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PIC no caso de realização de procedimentos como aspiração 

traqueal e monitoramento dos níveis glicêmicos (COSTA, 2018). 

 Sobre o nivelamento do sistema, posicionamento do 

paciente, mensuração da PIC, manipulação do paciente 

evitando tracionamento do cateter, como proceder na mudança 

de decúbito, lavagem do sistema e Indução da hiperventilação 

para diminuição da PIC cerca de 70% dos profissionais 

responderam corretamente. E pontuaram acima de 75% de 

acertos nas afirmativas que referiam sobre o manuseio da 

cabeceira do leito e avaliação neurológica (COSTA, 2018). 

Em outro estudo, Sakamato (2018), considera que existe 

um número de variações de técnicas associadas a 

monitorização da PIC e aos cuidados com a DVE, sendo 

possível associar algumas intervenções de enfermagem 

relacionadas a neurofisiológicas, psicossociais, prevenção de 

lesões e também atividades que auxiliam a manter um ambiente 

terapêutico adequado. Para se evitar infecções relacionadas à 

manipulação do cateter e do sistema recomenda-se manipular 

o sistema da DVE o mínimo possível. 

Com isso se faz necessário que os profissionais realizem 

os cuidados em condições assépticas, ou seja, realizar a 

higienização e antissepsia das mãos, com água, sabão, álcool 

gel e também a utilização de luvas estéreis quando manipular o 

sistema. Além disso, a Enfermagem também pode realizar a 

higiene oral desses pacientes, checar a necessidade de 

aspiração endotraqueal, realizar mudanças de decúbito, auxiliar 

em manobras e estimulação pela fisioterapia. Estas ações 

contribuem positivamente, gerando benefícios aos pacientes 

quando realizadas em condições oportunas (SAKAMATO, 

2018). 
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O enfermeiro deve checar possíveis sinais de saída do 

cateter. Recomenda-se que a troca do curativo seja feita 

diariamente, de forma estéril, a fim de evitar infecção local e 

sistêmica. O conteúdo da bolsa coletora deverá ser desprezado 

sempre que o volume de drenagem desta atinja 3/4 de sua 

capacidade também que o líquido não permaneça mais do que 

24 horas na bolsa, que precisa ser esvaziada antes deste 

período (SAKAMATO, 2018).  

 

CONCLUSÃO 

 

Com base no discutido, foi possível elencar que as 

principais condutas/práticas realizadas pelo enfermeiro foram 

sobre: o zeramento, colocação, esterilidade e integridade 

adequadas do sistema de coleta, mensurar a PIC, mudança de 

decúbito, lavagem do sistema, induzir a hiperventilação, 

registrar no gráfico da PIC, monitorar os níveis glicêmicos, 

esvaziar a bolsa coletora, troca de curativo, administrar 

medicamento por via intratecal, reconhecer sinais de alerta na 

drenagem do LCR, clampeamento e desclampeamento do 

sistema quando necessário. Soma-se a isso, que cabem aos 

enfermeiros muito mais que habilidade na gestão do dispositivo. 

É importante também que esse profissional domine e explore as 

condutas que devem ser prestadas aos pacientes, buscando 

sempre se capacitar, a fim de identificar qualquer alteração 

nesses pacientes, e a partir disso intervir com eficácia e rapidez 

se necessário. 
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RESUMO: Falar sobre a morte ainda é um grande tabu 
em nossa sociedade e as reações são pautadas por questões 
culturais, porém muitos a considera um fenômeno que gera 
angustia, medo e ansiedade. Os Cuidados Paliativos (CP) 
podem ser descritos como um conjunto de ações 
multiprofissional ao paciente, fora de possibilidade terapêutica 
de cura, que tem como objetivo amenizar o sofrimento, com 
foco na qualidade de vida durante o processo de fim de vida. A 
arteterapia também é uma modalidade que pode ser 
desempenhada com pacientes e acompanhantes de todas as 
idades. As ações que promovem recreação dentro do ambiente 
hospitalar, diminuem a sensação de mal-estar psicológico, 
motivando a liberdade de se expressar e melhorando o convivo 
entre a tríade do cuidado: paciente, familiar e profissional. Todo 
este processo inclui reafirmar a importância de manter o 
ambiente hospitalar mais interativo, incluindo atividades 
estimulantes, estabelecendo um cuidado humanizado O 
objetivo deste trabalho é relatar a experiência da equipe e de 
estudantes de enfermagem durante atividade de arteterapia, 
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realizada com grupo de pacientes adultos, internados em uma 
instituição especializada em oncologia, em tratamento de 
cuidados paliativos.  
Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Atividades lúdicas. 
Assistência de Enfermagem. 
INTRODUÇÃO 

Descobrir que tem uma doença grave é muito difícil, não 

só para o paciente, é uma situação que abala toda a família. 

Quando o diagnóstico é de câncer o choque é ainda maior, 

devido ao medo e, principalmente, ao estigma da doença. A 

descoberta do diagnóstico traz a instabilidade emocional e faz 

pairar muitos pensamentos e sensações, em gerais 

desconfortáveis. Para quem recebe o diagnóstico de câncer, o 

medo da morte é um pensamento frequente. E, a depender do 

tipo da neoplasia, é uma realidade cada vez mais próxima. 

(LIMA; BORSATTO; VAZ; PIRES; CYPRIANO; FERREIA, 

2017) 

Se considerarmos a singularidade do ser humano, 

observamos algumas reações frente ao diagnóstico de câncer. 

Primeiro acontece a incredulidade, depois vem a negação em 

seguida ou não do desespero. Essa primeira faze vem entre 

dois a cinco dias. Já na segunda é observado ansiedade que 

chega a durar um período de uma a duas semanas, também é 

identificada ansiedade, anorexia, insônia, entre outros sinais e 

sintomas que interferem na capacidade psicológica de 

organizar os fatos. (SÓRIA; BITTENCOURT; MENEZES; 

SOUSA; SOUZA, 2009) 

Apesar dos avanços da ciência e o aumento na 

perspectiva de vida da população, a morte é um processo 

inevitável aos seres vivos. Porém, a ideia sobre o morrer, 

geralmente está ligada a uma sentença de ameaça ao 

indivíduo. O processo de finitude faz vir à tona o sentimento de 
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impotência e a percepção de que nós não temos o controle da 

nossa vida. Por isso, a morte traz sentimentos negativos, por se 

a experiência do morrer algo desconhecido e que desafia, 

muitas vezes as crenças da imortalidade. (SALMAZO-SILVA et 

al. 2012) 

Falar sobre a morte ainda é um grande tabu em nossa 

sociedade e as reações são pautadas por questões culturais, 

porém muitos a considera um fenômeno que gera angustia, 

medo e ansiedade. Os pacientes oncológicos caminham com 

este medo que a morte seja um processo doloroso, tendo em 

consideração a extensão e gravidade da doença. (LIMA, 

BORSATTO, VAZ, PIRES, CYPRIANO, FERREIA, 2017) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

2002, cuidados paliativos (CP) caracterizam-se pela terapêutica 

que melhora a qualidade de vida dos pacientes sem 

probabilidade de cura. Os cuidados paliativos são de 

responsabilidade de vários profissionais que compõe uma 

equipe multidisciplinar e participam do planejamento, 

elaboração e execução dos cuidados que proporcionam 

conforto, bem-estar físico, mental e espiritual (COSTA et al., 

2016). 

O tratamento oncológico é um processo longo, que 

envolve diversas modalidades terapêuticas como 

quimioterapia, cirurgia, radioterapia, braquiterapia, sendo que 

quase todos os pacientes que são diagnosticados com câncer 

passam por, pelo menos, três dessas modalidades em busca 

da cura. 

Os profissionais que trabalham na assistência ao 

paciente oncológico devem ter consciência de que ele é um 

indivíduo suscetível a crises sociais, espirituais/religiosas, 

psicológicas e, ainda, biológicas. Elas podem ser 
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desencadeadas pelo diagnóstico em si, pelo longo tratamento, 

que gera desconforto, alteração na identidade visual e nos 

papeis desempenhados, e, principalmente, pelo prognóstico 

negativo da doença. Compreender os anseios e o impacto da 

doença na vida e no psicológico do paciente é essencial para 

estabelecer assistência eficiente, proporcionando conforto e 

qualidade no tratamento (RIBEIRO et al, 2016).  

Dessa forma, entender as reações expressadas pelo 

paciente é de grande importância para traçar as estratégias da 

assistência. Perceber as fragilidades, inseguranças e os 

conflitos, internos e externos ajuda a pensar o cuidado 

direcionado, baseado no conhecimento científico, tornando o 

cuidar mais humanizado (RIBEIRO et al, 2016). 

Porém quando a doença evolui ou não responde ao 

tratamento proposto, outro sentido é dado à terapêutica que 

realizada nesse estágio da doença. Eis que surgem os cuidados 

paliativos (HERMES; LAMARCA, 2013). 

Os Cuidados Paliativos (CP) podem ser descritos como 

um conjunto de ações multiprofissional ao paciente, fora de 

possibilidade terapêutica de cura, que tem como objetivo 

amenizar o sofrimento, com foco na qualidade de vida durante 

o processo de fim de vida. “Paliativo” vem de origem do latim 

pallium, o qual significa manto, proteção, refúgio e cuidado 

àqueles que a terapia medicamentosa não proporciona mais 

resultados (HERMES; LAMARCA, 2013). 

Neste contexto, estão inseridos vários profissionais de 

diversas áreas da saúde, que devem estar preparados para 

lidar com a morte, como medicina, enfermagem, fisioterapia, 

farmácia, nutrição, psicologia, serviço social, terapia 

ocupacional e fonoaudiologia. Desta equipe multiprofissional se 

destaca o enfermeiro, por prestar assistência e cuidados 24 
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horas por dia ininterruptas aos pacientes (COSTA; POLES; 

SILVA, 2016). 

De acordo com o Programa Nacional de Humanização 

(PNH), existente desde 2003, a humanização na saúde se 

tornou um ponto importante para qualificar a assistência, 

tornando o processo de atendimento e hospitalização, um 

momento que gera conforto e ameniza danos, auxiliando no 

processo de cura e melhorando a reabilitação dos pacientes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).  

Nessa perspectiva, surgem diversas iniciativas que visa 

a melhorar a qualidade de vida dos pacientes em Cuidados 

Paliativos internados em um ambiente hospitalar. (SILVA; 

MARCON; SALES, 2014) 

A cromoterapia é uma ciência, onde se usa as cores para 

manter o equilíbrio e promover a harmonização corporal, com 

aspectos psicológicos e emocionais do indivíduo. São usadas 

desde às antigas civilizações, sendo na Índia, Grécia e China 

as civilizações que aplicarão este modelo de terapia 

comprovando os experimentos através dos resultados 

explanados. (SILVA; MONTEIRO, 2013) 

A Organização Nacional de Saúde (OMS), reconhece 

mais de dez transtornos relacionados a ansiedade, sendo 

destaque o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade 

generalizada, o transtorno obsessivo compulsivo e o de 

estresse pós-traumático. Neste contexto deve-se destacar a 

importância de uma detecção precoce, afim de fornece ações 

de saúde que controlem os sintomas e trabalhem na promoção 

da cura. (MUNIZ; RODRIGUES; GUEDES, 2016)  

Hoje, a introdução da cromoterapia, sendo uma opção 

complementar na assistência prestada ao paciente em 
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ambiente hospitalar, reestabelece o equilíbrio e proporciona o 

objetivo terapêutico clínico que é a cura. 

Com o intuito de realizar o cuidado integral e tornar o 

cuidado diferenciado, a enfermagem dispões de ferramentas 

metodológicas, estabelecidas pela Resolução nº 358 de 2009, 

do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que dispõe 

sobre a implantação da Sistematização da Assistência (SAE) e 

do Processo de Enfermagem (PE), que permitem a elaboração 

de plano de cuidados individualizado, considerando todas as 

necessidades do paciente, com o objetivo de minimizar os 

efeitos da hospitalização tornando a internação menos dolorosa 

e angustiante (SILVA; GARANHANI; PERES, 2015). 

A SAE é uma ferramenta de organização do trabalho 

pensada a partir da prática da assistência de enfermagem para 

orientar a gestão do cuidado e o PE. O Processo de 

Enfermagem é o método do trabalho e é dividido em cinco 

etapas que devem ser realizadas em fluxo constante para 

executar o cuidado. Ele auxilia o fortalecimento e o julgamento 

clínico e direciona a tomada de decisão clínica assistencial do 

enfermeiro. As etapas são: histórico, que compreende a 

anamnese e o exame físico completo; diagnósticos de 

enfermagem; planejamento do cuidado; intervenções; e 

avaliação. O PE deve ser realizado de forma sistemática em 

todos os campos da assistência, pública ou privada (ANDRADE 

et al., 2016; COFEN, 2009). 

Uma das ações implementadas pela equipe 

multidisciplinar no ambiente hospitalar são as atividades 

lúdicas, com o foco na amenização de alterações 

comportamentais provocadas pela hospitalização, como 

ansiedade, estresse e o medo, são as atividades lúdicas. Essas 
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ações são preconizadas pelo Ministério da Saúde (ARAÚJO, 

2016).  

As atividades lúdicas remetem ao brincar e estão muito 

ligadas à assistência pediátrica, facilitando a adaptação do 

usuário ao ambiente hospitalar. Este tipo de atividade 

proporciona melhora da saúde mental dos pacientes (ARAÚJO, 

2016).  

A Portaria nª 971 de 2006, do Ministério da Saúde, institui 

as Práticas Integrativas e Complementares (PICs) na 

assistência. Esta prática visa a interdisciplinaridade e é uma 

alternativa que foge da abordagem biomédica, que ainda é 

exercida (BRASIL, 2006).  

As PICs visam o estímulo de mecanismos inerentes ao 

indivíduo que propiciam a melhora do quadro clínico e a 

prevenção de agravos. São ações focadas na escuta 

qualificada, no acolhimento, no estabelecimento de vínculo 

entre usuários e profissionais, na interação entre os indivíduos, 

bem como com o ambiente em que está inserido, estimulando 

a autonomia e o autocuidado. As PICs compreendem diversas 

atividades, como massoterapia, cromoterapia, aromaterapia, 

entre outras (BRASIL, 2006).  

A arteterapia também é uma modalidade que pode ser 

desempenhada com pacientes e acompanhantes de todas as 

idades. Estudos apontam que a prática ajuda a melhorar o 

autoconhecimento, a estimular a criatividade e a minimizar o 

estresse. Mas, além disso, ajuda os pacientes em cuidados 

paliativos a ocupar as horas ociosas, no estímulo ao diálogo 

entre equipe e usuários, bem como a amenizar os impactos 

negativos do processo de hospitalização, vivenciados por 

pacientes e familiares (SILVA, 2018). 
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O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da 

equipe e de estudantes de enfermagem durante atividade de 

arteterapia, realizada com grupo de pacientes adultos, 

internados em uma instituição especializada em oncologia, em 

tratamento de cuidados paliativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência de abordagem 

qualitativa descritiva que visa destacar a importância da 

realização de atividades de arteterapia com grupo de pacientes 

em cuidados paliativos, internados em um hospital de referência 

em oncologia no Rio Grande do Norte.  

Abordando de forma qualitativa, o pesquisador tem que 

compreender o contexto no qual está inserido socialmente e 

saber interpretá-lo de forma que identifique as dificuldades do 

sujeito do estudo, seus valores e crenças, condições e classe 

sociais (MINAYO, 2004). 

Já o estudo de natureza descritiva, tem como objetivo 

conhecer as situações e as relações sócio-política-econômicas 

da vida dos sujeitos assistidos, devendo descrever suas 

características de modo holístico (CERVO, BERVIAN, 2002). 

O local da experiência vivida foi a enfermaria adulta de 

um hospital referência na área de oncologia na cidade de Natal, 

localizada no estado do Rio Grande do Norte, que atendende o 

fluxo de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A enfermaria onde a atividade foi realizada funciona 

desde o ano de 2003, contém 11 enfermarias, sendo três 
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masculina, e é o local onde são realizados os cuidados aos 

pacientes em tratamento clínico oncológico que, na sua maioria, 

estão com quadro clínico fora de qualquer possibilidade 

terapêutica que busque a cura. As atividades foram realizadas 

durante o mês de outubro de 2019.  

Para a realização da atividade, uma caixa intitulada 

“Caixa Recreativa” foi elaborada pela equipe de enfermagem e 

os estudantes de enfermagem, sendo colocada à disposição no 

setor em um lugar visível para que todos que passassem por ali 

conseguissem visualizar a caixa e se interessar em adquirir 

alguma atividade. Nela, continham desenhos para colorir, lápis 

de cor, jogos de tabuleiro (dama, dominó, entre outros), jogo de 

memória, quebra-cabeça, UNO, baralho e folhas em tamanho 

A4 com figuras impressas para colorir disponíveis pela internet. 

A aquisição dos materiais se deu através de doações dos 

próprios funcionários da equipe de enfermagem e dos 

estudantes de enfermagem.  

No primeiro momento convidamos os pacientes, que se 

encontravam em condições clínicas favoráveis (conscientes, 

orientados e bom estado hemodinâmico), para conhecer a 

“Caixa de Recreação”. Foi levado em consideração de exclusão 

aqueles pacientes que no momento estavam em um processo 

mais delicado da doença ou que por algum exame realizado 

extra-hospital não estivesse presente. Os objetivos daquele 

momento foram explicados e o conteúdo da caixa apresentado. 

Dos 11 pacientes que estavam internados e com condições de 

participar do momento, apenas quatro pessoas do sexo 

feminino aceitaram participar da ação. As participantes foram 

deixadas livres para escolher qual atividade gostaria de realizar, 

tendo a opção de jogos ou pinturas. 
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No segundo dia, informamos novamente sobre o 

momento lúdico e seu objetivo para aqueles pacientes que 

foram admitidos recentemente e não sabiam da ação. Sendo 

entregue a caixa com atividades. Observamos no segundo dia 

que a participação já envolvia um número maior de 

participantes. Já que as pacientes que participaram da atividade 

no dia anterior incentivaram às outras a adotarem o momento 

como uma parte importante no processo de melhora. Onde até 

os visitantes se juntaram aos pacientes para participarem. 

Apesar de várias opções disponíveis para 

entretenimento, a escolha pela pintura foi unânime em todos os 

dias que o momento lúdico foi aplicado. Folhas com desenhos 

foram entregues com lápis de cera de várias cores. Neste 

momento foi observado que a iniciativa estimulou o processo de 

interação entre a equipe de enfermagem, pacientes e 

familiares, tornando a tarde mais lúdica, criativa e alegre. 

Foi notável que a arteterapia, ajuda no processo de 

tratamento do paciente, já que estimula a criatividade, mantem 

o bom-humor, aumenta a relação de companheirismo e 

incentivo ao outro. Além do mais, distancia as sensações de 

ansiedade, depressão e irritabilidade que os pacientes podem 

vir a desenvolver quando estão internados um ambiente 

hospitalar. 

Os pacientes do sexo masculino foram os que mais se 

recusaram a participar, alegando indisposição ou não gostar de 

nenhuma atividade disponível na caixa. Por isso, identificamos 

que a enfermaria que mais era adepta às atividades, era a que 

mais êxito na recuperação e melhora das condições 

psicológicas, como depressão, tristeza, choro, entre outros.  
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Figura 1. Figuras pintadas pelas pacientes e jogos inseridos na 

caixa. 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

O momento propiciou o processo de assistência nos 

cuidados paliativos mais prazeroso, mesmo que em ambiente 

hospitalar, uma vez que houve o estímulo da autoestima dos 

envolvidos. Também foi perceptível o momento de 
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confraternização gerada, que tocou os demais pacientes, que 

também vieram observar a movimentação das atividades.  

Na análise das discussões, observou-se uma diferença 

em momentos lúdicos desenvolvidos fora de um ambiente 

hospitalar com os desenvolvidos no espaço intra-hospitalar. Já 

que promovem um ambiente humanizado. 

Depois da conclusão das pinturas, a equipe de 

enfermagem realizou um momento de amostragem dos 

desenhos, publicando no mural da instituição que fica na 

entrada das enfermarias. A fim de obter um número maior de 

observação pelos usuários e profissionais do hospital.  

No decorrer dos dias, o momento lúdico foi se tornando 

cada vez mais presente na convivência diária daquele setor, já 

que os pacientes buscavam um jogo ou pintura de forma 

espontânea. A proposta se estendeu para os dias seguintes, 

tornando o momento uma parte da rotina dos pacientes 

internados. A demanda, hoje acontece de forma espontânea, 

onde os próprios pacientes vêm até a caixa em busca de um 

jogo e/ou pintura.  

Todo este processo inclui reafirmar a importância de 

manter o ambiente hospitalar mais interativo, incluindo 

atividades estimulantes, estabelecendo um cuidado 

humanizado; propiciando alívio da dor de forma holística e de 

outros sintomas penosos; integrando os aspectos psicológicos 

e espirituais na estratégia do cuidado; oferecendo um sistema 

que aproxime a equipe de saúde com o paciente e sua família. 

Observando que a aplicação da cromoterapia através 

das figuras pintadas pelo paciente, fez com que os paciente se 
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mantivessem menos ansiosos também. Já que o estado 

emocional do paciente pode variar através do contexto 

apresentado no decorrer da vida. Como por exemplo a 

ansiedade relacionada ao nascimento de um filho, o que seria 

algo bom. Mas a ansiedade relacionada a incerteza de cura e 

tratamento para uma doença grave como o câncer, torna esse 

sintoma mais importante para ser avaliado e trabalhado por 

profissionais competentes e que buscam assuntos acercar de 

temáticas que auxiliam o processo de estabilização emocional, 

física e espiritual. 

 

Embora as tecnologias em saúde relacionadas aos 

cuidados paliativos estejam mais presentes no contexto dos 

hospitais, ainda se faz necessário um enfoque maior para 

atividades que não envolvam tecnologia duras, mas que der 

enfoque às leves, já que os profissionais de saúde saiam da 

graduação com foco em ações não só curativas e para que seja 

possível realizar atividades lúdicas, esses profissionais 

necessitam chegar a uma construção prévia acerca dos 

benefícios que essas atitudes trazem.  

É importante esclarecer que todo material era devolvido 

às pacientes e os lápis de cera higienizados com álcool. Essa 

ação é importante para que não haja contaminação cruzada e 

aumente o risco de infecção.  
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Além disso, devemos levar em consideração a essência 

dos cuidados paliativos que é amenizar a dor e sofrimento do 

paciente nesse processo terapêutico.  

CONCLUSÕES  

 

Chegou à conclusão que é de grande importância a 

interação da equipe de enfermagem com os pacientes 

internados em cuidados paliativos, de forma a trazer benefícios 

para ambos. Apesar das barreiras enfrentadas pelos 

profissionais e pelo próprio paciente, a promoção da saúde 

baseada apenas em atendimento clínico e farmacológico, nos 

incentiva a enfrentar os desafios em busca de promover mais 

qualidade na assistencial e no cuidado promovido aos 

pacientes, tornando o modelo assistencial holístico. 

Na sociedade contemporânea, as mudanças são rápidas 

e para se adaptar a elas é necessário estar disposto a sofrer 

essas mudanças. O enfermeiro precisa estar preparado e ter 

uma visão crítica das situações afim de promover ações 

modificadoras. 

As ações que promovem recreação dentro do ambiente 

hospitalar, diminuem a sensação de mal-estar psicológico, 

motivando a liberdade de se expressar e melhorando o convivo 

entre a tríade do cuidado: paciente, familiar e profissional. 

Promover uma assistência voltada para os cuidados 

paliativos, requer ainda mais dos profissionais, desempenho e 

pensamento analítico, sem focar apenas no processo de cuidar 

da doença física, mas elaborar métodos não farmacológico, que 

auxiliem o tratamento, tronando a hospitalização um momento 

menos triste e angustioso. 
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Assim, estes momentos precisam continuar sendo 

realizados, pois podem contribuir para a construção de diversos 

conhecimentos sobre os pacientes clínicos em cuidados 

paliativos, que fazem cada vez mais, parte da prática dos 

enfermeiros e que muitos ainda não conseguem lidar com a 

questão de que em alguns momentos o cuidado não é suficiente 

para curar e que a morte além de ser uma questão iminente, 

precisa ser digna e confortável. 

Assim, esta temática precisa continuar sendo discutida, 

pois poderá contribuir para a construção de diversos 

conhecimentos sobre os cuidados paliativos, que fazem, cada 

vez mais, parte da prática dos enfermeiros. Muitos ainda não 

conseguem lidar com a questão de que em alguns momentos o 

cuidado não é suficiente para curar e que a morte, além de ser 

iminente, precisa ser digna e confortável. 
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RESUMO: Estudo descritivo, longitudinal, de abordagem 
quantitativa, realizado em unidade de terapia intensiva 
neonatal, com objetivo de descrever a incidência e analisar o 
perfil epidemiológico dos recém-nascidos prematuros que 
desenvolveram lesões de pele na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal. A população do estudo foi composta por todos os 
RNs internados no setor no período de maio a dezembro de 
2018, sendo a amostra composta por 90 prematuros que 
atenderam aos critérios de inclusão. Os dados foram coletados 
utilizando-se de dois instrumentos: um formulário abordando 
aspectos epidemiológicos e clínico (aplicado em todas as 
avaliações do recém-nascido) e uma escala para mensuração 
do risco de desenvolvimento de lesões (NSRAS). A análise 
descritiva deu-se através do programa estatístico Statistical 
Package for the Social Sciences® (SPSS) versão 21.0. Os 
resultados indicaram uma incidência de 30% para o 
desenvolvimento de lesões de pele nos neonatos prematuros. 
Concernente à localização das lesões, observa-se maior 
ocorrência no dorso da mão; seguida das narinas; dorso do pé; 
região occiptal; antebraço e cotovelo, o que aponta para os 
profissionais a necessidade de cuidados com a proteção da 
pele, termorregulação, perda de água transepidérmica, 
hidratação, manuseio, entre outros. Contudo, destaca-se a 
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necessidade do cuidado livre de danos, promovendo conforto e 
segurança ao RN. 
Palavras-chave: Ferimentos e lesões. Recém-nascido. 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  
 

INTRODUÇÃO 

  

Define-se como prematuro todo nascimento que ocorre 

com Idade Gestacional (IG) inferior a 37 semanas e como 

prematuro extremo aqueles nascidos com IG menor que 28 

semanas. Tais informações são de extrema relevância, pois a 

maturidade cutânea do neonato depende do grau de 

desenvolvimento dos sistemas orgânicos, visto que estes 

fornecerão os fatores de proteção necessários em cada fase de 

crescimento (MARTIN; FANAROFF e WALSH, 2017). 

A epiderme do recém-nascido pré-termo (RNPT) se 

difere muito do RN que nasceu a termo. O estrato córneo só 

começa a desenvolver-se após as 30 semanas de gestação e 

se torna visível quando atinge a idade gestacional (IG) de 34 

semanas, atingindo a espessura definitiva com 40 semanas. 

Assim, aqueles que nascem antes de completar 34 semanas de 

IG tem risco elevado para perder calor, água, calorias, 

eletrólitos e proteínas (MARTIN; FANAROFF e WALSH, 2017).  

A maturidade cutânea funcional da pele do prematuro só 

é atingida por volta da 34ª semana gestacional. Anteriormente 

a esta a derme apresenta fibras elásticas e de colágeno 

imaturas e o tecido celular subcutâneo é escasso. A epiderme 

é mais fina, com apenas 2 a 3 camadas de queratinócitos e 

fraca conexão da junção dermo-epidérmica pela diminuição de 

hemidesmossomas e fibrilhas de ancoragem. Com relação aos 

anexos, as glândulas sudoríparas apócrinas estão quiescentes 

até à puberdade. As glândulas écrinas estão presentes em 
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grande número ao nascimento, mas só uma pequena parte 

funciona (NESS, DAVIS E CAREY, 2013). 

A pele do recém-nascido (RN) sofre alterações 

substanciais quando passa da vida intrauterina para um 

ambiente seco, de forma que o conhecimento da anatomia e 

fisiologia da pele do RN prematuro é essencial para a definição 

dos cuidados básicos a serem preconizados na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), visto que a pele é 

responsável pela proteção contra infecções, absorção de 

substância tóxicas e pelo controle térmico. Dentre os fatores de 

proteção inerentes ao neonato observa-se a presença de 

lanugem, vérnix caseoso e pH, a principal diferença entre a pele 

dos RNs a termos e dos recém-nascidos pré-termos (RNPTs), 

está na constituição e maturidade do extrato córneo, que tem 

como funções básicas conservar a água corporal e funcionar 

como barreira de proteção (BRASIL, 2014). 

Semelhantemente ao adulto, a pele do RN é o maior 

sistema orgânico do corpo, tendo como principal e mais 

difundida função - a proteção. Tendo em vista seu papel entre 

os órgãos internos e o meio externo, o sistema tegumentar 

participa de várias funções vitais do corpo humano, em especial 

no prematuro, que está diretamente relacionada ao equilíbrio 

hidroeletrolítico e de temperatura. Logo, o cuidado com a pele 

é indispensável para manter as funções metabólicas e corporais 

(FARIA; KAMADA, 2018). 

Neste escopo, e mediante a complexidade das estruturas 

da pele do RNPT em formação funcional aliada a comprovação 

por estudos de que uma assistência neonatal adequada visa 

diminuir o tempo de permanência dos RNs na UTIN, torna-se 

essencial a prevenção de riscos físicos, químicos, biológicos e 

até mecânicos, que corroborem para o desenvolvimento de 

lesões de pele e consequentemente para o aumento do tempo 
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de internação e da morbi-mortalidade, principalmente, em 

neonatos imaturos (FERNANDES, OLIVEIRA e MACHADO, 

2011). 

Assim, a preocupação com os cuidados com a pele do 

Recém-Nascido Pré- termo (RNPT) deve ser uma constante por 

parte dos profissionais que trabalham na UTIN, tendo início logo 

pós o nascimento, com avaliação criteriosa da pele, aplicação 

de escalas preditivas de risco, cumprimento de protocolos 

institucionais, enfim, uma busca contínua por subsídios que 

assegurem uma assistência qualificada, livre de riscos e 

baseada em estudos atuais sobre a melhor forma de cuidado 

com a pele do neonato (SANTOS; COSTA, 2015). 

Para avaliação dos fatores de risco para o 

desenvolvimento dessas lesões, urgem a necessidade de 

utilização de instrumentos preditivos do risco, adequados às 

características de populações específicas, como a neonatal, 

fornecendo dados para a avaliação, conferindo objetividade aos 

planos de prevenção e tratamento, otimizando os recursos, as 

medidas preventivas e permitindo a mensuração dos resultados 

sensíveis aos cuidados de enfermagem. Neste contexto, 

apresenta-se validada a Escala de Observação do Risco de 

Lesão da Pele em Neonatos (MARTINS e CURADO, 2017). 

As pesquisadoras são enfermeiras atuantes na UTIN e 

se inquietavam com preocupações constantes da equipe 

multiprofissional acerca dos cuidados com a pele dos RNPT. 

Visto que, os profissionais em alguns momentos apresentavam-

se inseguros, principalmente quanto ao uso de agentes tópicos, 

devido à inexistência de uma padronização das ações nos 

cuidados para prevenção de lesões de pele sendo necessárias 

orientações frequentes na realização da assistência. Assim, é 

consenso que esta não padronização de medidas pode influir 

no surgimento de lesões às quais podem favorecer o 
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aparecimento de infecções oportunistas e consequentemente 

prolongar o tempo de hospitalização, de forma que esta 

preocupação motivou a seguinte reflexão: quais as 

características epidemiológicas dos RNs prematuros internados 

em unidade de terapia intensiva neonatal? Qual a incidência de 

lesões de pele nesta população? E quais os locais mais 

acometidos por esses agravos? 

Objetivos: descrever a incidência e analisar o perfil 

epidemiológico dos recém-nascidos prematuros que 

desenvolveram lesões de pele na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, descritivo, 

longitudinal, com abordagem quantitativa, de tratamento e 

análise de dados sobre a ocorrência de lesões de pele em 

recém-nascidos prematuros internados na unidade de terapia 

intensiva neonatal de uma Maternidade pública que se destina 

ao atendimento da gestante de alto risco da cidade de Natal e 

demais municípios do Estado do Rio Grande do Norte.  

A população do estudo foi constituída de todos os 

neonatos internados na UTIN no período de maio à dezembro 

de 2018. Destes, 90 prematuros que atenderam aos critérios de 

inclusão compuseram a amostra. Considera-se prematuro o 

neonato nascido com idade gestacional inferior a 37 semanas. 

Foram preconizados os seguintes critérios de inclusão: ser 

prematuro, não apresentar lesão de pele na admissão, 

permanecer internado no setor por um período mínimo de 48 

horas e que tivessem a anuência dos genitores consentindo sua 

participação na pesquisa assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  
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Para a coleta de dados, foram utilizados dois 

instrumentos: 1) questionário sócio-demográfico e clínico 

contendo a caracterização da amostra e a identificação de 

aspectos relacionados ao estado Clínico dos RNs: 2) escala 

neonatal de avaliação de risco de lesões de pele (NSRAS).  

Ambos os instrumentos, possuem caráter quantitativo, e 

foram impressos e preenchidos pelas pesquisadoras à beira 

leito do RN em duas etapas:  

Etapa I: Realização do preenchimento do instrumento I, 

sendo realizada a coleta dos dados deste no prontuário e 

durante o exame físico do RN.  

Etapa II: Avaliação da pele do RN através da Escala 

neonatal de avaliação de risco de lesões de pele (NSRAS), a 

fim de avaliar o risco para o desenvolvimento de lesões de pele. 

Esta etapa foi realizada durante o exame físico de rotina do RN 

pelas pesquisadoras, as quais examinaram criteriosamente a 

pele do RN, a fim de avaliar o risco para o desenvolvimento 

desses agravos. 

Após a coleta os dados foram inseridos em um banco de 

dados construído no programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences® (SPSS) versão 21.0, sendo utilizada a 

dupla conferência para detecção precoce de erros na 

tabulação, facilitando a correção caso necessária. Foi realizada 

análise descritiva, dos dados e os resultados foram 

apresentados em tabelas e figuras. 

O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes 

(UFRN), recebendo parecer favorável, Nº 

90732018.4.0000.5292 conforme preconiza a Resolução nº 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante os meses de maio à dezembro de 2018 foram 

acompanhados 90 recém nascidos prematuros admitidos na 

UTIN, sendo que destes, 27 (30%) desenvolveram lesão de 

pele. A tabela 1 evidencia as características epidemiológicas 

dos neonatos estudados.  

 

Tabela 1: Distribuição dos recém-nascidos prematuros, 
segundo as características epidemiológicas, Natal/RN, 2018. 
 
 

Variáveis Nº % 

Sexo 
       Masculino 
       Feminino 

 
35 
55 

 
61.1 
38.9 

Idade Gestacional   
      23 a 30 semanas 43 47.8 
      31 a 36 semanas 47 52.2 
Peso na admissão 
      Até 1000g  
     >1000<2000 
     >2000< 3000 
     >3000 

 
24 
47 
18 
01 

 
26.7 
52.2 
20.0 
  1.1 

Tipo de parto 
     Normal  
     Cesárea  

 
50 
40 

 
55.6 
44.4 

APGAR  ( 1º e 5ºminuto) 
     2 a 3 
     3 a 7 
     6 a 7 
     6 a 8 
     8 a 9 

 
05 
11 
11 
26 
37 

 
5.6 
12.2 
12.2 
28.9 
41.1 

Fonte: pesquisa direta 
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Observa-se na tabela 1 a predominância da amostra 

para o sexo feminino, 55(61,1%), nascidos de parto normal 50 

(55.6%), com idade gestacional entre 31 e 36 semanas 47 

(52.2%), peso na admissão entre 1000 e 2000 gramas 47 

(52.2%) e com índice de APGAR entre 8 a 9, no 1º e 5º minuto 

após o nascimento 37 (41.1). 

Concernente ao peso, observou-se nesse estudo que 23 

(25.6 %) foram admitidos na unidade com peso inferior a 1000 

gramas. Em se tratando de lesões de pele, o peso é um 

parâmetro importante a se considerar, uma vez que os recém-

nascidos prematuros e de extremo baixo peso apresentam pele 

frouxa e sem elasticidade, além de tecido subcutâneo imaturo, 

predispondo a instabilidade térmica frequente e desidratação, 

aumentando assim as chances do desenvolvimento dessas 

lesões (FONTENELE; PAGLIUCA, 2012).  

Com relação a idade gestacional, verificou-se que a 

maioria (51.8%) dos que apresentaram algum tipo de lesão de 

pele, haviam nascido antes de completar 30 semanas de 

gestação, evidência justificada em face de estudos anteriores 

mostrarem que neonatos com menor idade gestacional 

apresentam tendência a maior severidade das lesões. A partir 

desses achados chama-se a atenção sobre a imaturidade do 

sistema tegumentar desses recém-nascidos prematuros, onde 

a função de barreira da pele encontra-se diminuída, tornando-a 

mais susceptível à ocorrência de traumas e infecções (FARIA; 

KAMADA, 2017). 

Os recém-nascidos com idade gestacional inferior a 37 

semanas, representam o maior número de admissões na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Em virtude das suas 

peculiaridades eles podem apresentar diversas intercorrências 

graves que exigem procedimentos complexos, prestados por 

profissionais habilitados, munidos de materiais e equipamentos 
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especiais que garantam atendimento de qualidade a essa 

população. Todavia, todo esse cenário predispõe esses seres 

tão indefesos ao desenvolvimento de lesões de pele (FARIA; 

KAMADA, 2017). 

 

Figura 1 - incidência de lesão de pele nos neonatos 

pesquisados. Natal/RN, 2018. 

 

 

Fonte: pesquisa direta 

O estudo revelou uma incidência de 30% para o 

desenvolvimento de lesão de pele nos prematuros 

acompanhados. Uma pesquisa prospectiva realizada com 104 

RNs de uma UTIN pública verificou que 42 neonatos 

desenvolveram um total de 77 lesões resultando em uma 

incidência de 40.4% (FARIA; KAMADA, 2018).  

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é o local ideal 

para tratar os neonatos críticos ao mesmo tempo que os expõe 

a diversos eventos adversos relacionados a assistência. São 

procedimentos necessários, tais como: uso de soluções, 

ventilação mecânica, uso de cateteres, medicações 

vasopressoras, higiene corporal, fixação e/ou remoção de 

90 (100%)

63 (70%)

27 (30%)

total de prematuros sem lesão com lesão
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adesivos para aparelhos de monitorização hemodinâmica e 

suporte à vida, entre outros, porém, considerados fatores de 

risco para o surgimento de lesões de pele, principalmente no 

recém-nascido prematuro (TAMEZ, 2013). 

A pele do RN prematuro tem uma barreira epidérmica 

frágil, o que predispõe o aparecimento de lesões. Neste interim 

orienta-se o uso de emoliente visando a prevenção da 

frequência de dermatite, ressecamentos e fissuras, assim como 

diminui a perda de água transepidérmica (PAT) melhorando a 

integridade da pele e consequentemente reduzindo a incidência 

das lesões (FERNANDES; OLIVEIRA e MACHADO, 2011). 

Diante de tanta complexidade e ao mesmo tempo 

fragilidade, reforça-se a necessidade de atenção redobrada no 

cuidado com a pele do RN, principalmente do prematuro, 

devendo ser pautada em ações de prevenção e manutenção de 

sua integridade. 

 

Figura 2 - Localização das lesões nos recém-nascidos 

prematuros. Natal RN, 2018. 

 

10

9

6

4

3

Dorso da mão Narinas

Dorso do pé Antebraço e occiptal

Cotovelo
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Fonte: pesquisa direta 

 

Concernente à localização das lesões, verifica-se na 

figura 2 que a região mais acometida foi o dorso da mão com 

10 (37,0%); seguida das narinas com 9 (33,3%); o dorso do pé 

com 6 (22,2%); a região occiptal e o antebraço com 4 (14,8%) 

cada; e o cotovelo com 3 (11,1%), totalizando 36 lesões nos 

prematuros acompanhados no estudo.   

Um estudo realizado na UTIN de um hospital público de 

Brasília identificou 04 RNs com lesão de pele que foram 

caracterizadas como úlcera por pressão (UPP) na região das 

narinas, associadas ao uso do Continue Positive Airway 

Pressure (CPAP), e 02 neonatos que desenvolveram UPP na 

região occipital associadas ao posicionamento em sua 

acomodação (FARIA; KAMADA, 2017).  

A úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e / 

ou tecido subjacente sobre uma proeminência óssea, em 

consequência da pressão e em combinação com forças de 

cisalhamento. Podem ocorrer também em tecidos moles que 

sofrem pressão externa de materiais diversos ou dispositivos 

médicos (GNEAUPP, 2014). 

Seu conceito é dado em pesquisas realizadas na 

população adulta. Atualmente, o consenso internacional 

trabalha para chegar a uma definição de UPP, que evolui com 

novas investigações e comentários. Em 2014, o National 

Pressure Ulcer Advisory Painel (NPUAP), o Conselho Europeu 

sobre Úlcera por Pressão Panel (EPUAP) e Aliança Pan Pacific 

Injury Pressure (PPPIA) recomendou a seguinte definição: “é 

uma lesão localizada na pele e / ou tecido subjacente 

geralmente sobre uma proeminência óssea, como resultado da 

pressão, ou pressão em combinação com cisalhamento” 

(NPUAP; EPUAP, 2014). Outras organizações adotaram 
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definições semelhantes, porém com algumas modificações, por 

exemplo: “é considerada uma lesão relacionada à dependência” 

(GARCIA-FERNANDEZ; et al., 2014). 

Uma coorte realizada no Estados Unidos com 

acompanhamento de 741 recém-nascidos apontou a ocorrência 

de lesão por pressão em 31,6% dos pacientes. Desses 42% 

apresentaram lesão em região nasal. Esse evento pode estar 

associado a falta de tecido adiposo para dispersar a pressão 

dos dispositivos respiratórios utilizados nas narinas. Essa 

pressão aplicada de forma contínua resulta em períodos de 

isquemia e dano epidérmico, sendo exacerbado por ciclos de 

isquemia-reperfusão com formação de radicais livres 

citotóxicos. A perda de água transdérmica fisiológica também é 

afetada pela pressão contínua dos dispositivos, com isso há um 

aumento da umidade que ao longo do tempo pode causar 

maceração, ruptura da bicamada lipídica e aumento da 

permeabilidade a agentes exógenos (VISSCHER; TAYLOR, 

2014).  

As lesões de pele, independente da sua localização 

podem acarretar infecção cruzada, aumento do tempo de 

hospitalização, elevação nos custos hospitalares e na 

mortalidade (FARIA; KAMADA, 2017). Assim, se faz 

extremamente importante que os profissionais que prestam 

assistência direta conheçam as peculiaridades anatômicas e 

fisiológicas da pele dos RNs e saibam identificar os riscos para 

o desenvolvimento dessas lesões, a fim de evitar as 

complicações que podem advir, valorizando a assistência 

humanizada e individualizada, minimizando o sofrimento dos 

neonatos e de seus familiares. 

A imaturidade da pele do RN associada à instabilidade 

do seu estado de saúde, diminui a tolerância da pele e das 

estruturas de suporte aos fatores de risco, e consequentemente 
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promove o desenvolvimento de lesões por pressão (FUJII et al., 

2010). A análise dos locais de lesões revelados pela pesquisa 

corrobora com estudos anteriores, os quais apontam como 

fatores de risco mais frequentes, a imobilidade, a presença da 

força de fricção e o cisalhamento, a desnutrição, a perfusão 

tecidual e o comprometimento da oxigenação, e a presença de 

dispositivos médicos indispensáveis para a sua sobrevivência 

(SANADA et al., 2008).  

Alguns procedimentos de rotina que são realizados nas 

unidades de cuidados neonatais também podem causar lesões 

de pele nos recém-nascidos prematuros. Entre eles destaca-se 

o uso de dispositivos adesivos para fixação de sondas, drenos, 

tubos endotraqueais e cateteres intravenosos, lesões por 

punção venosa, uso do oxímetro, da pronga,  carecendo que 

seja instituído protocolos baseados em estudos científicos  que 

uniformize a utilização desse aparato bem como defina as 

estratégias a serem adotadas no momento da retirada do 

mesmo, de forma a manter a integridade da pele desses 

pequenos seres, devolvendo-os para suas famílias sadios e 

com suas funções preservadas (FARIA; KAMADA, 2018). 

A ocorrência das lesões indica a necessidade de 

classificação dessas lesões quanto a tipologia e causa, 

atentando também para a realização dos registros, que são de 

suma importância para o acompanhamento do tratamento do 

RN prematuro. Ademais, com a verificação de lesões 

associadas a traumas por punção ou cisalhamento é importante 

para que a equipe de enfermagem atente para o manuseio 

cuidadoso da pele, pois além de correr o risco de ocasionar 

lesões traumáticas e fisiológicas, pode também afetar a 

evolução do prognóstico do RN. Lesões cutâneas no RN 

prematuro são de difícil manuseio, requerem cuidado especial, 



OCORRÊNCIA DE LESÃO DE PELE EM RECÉM- NASCIDOS PREMATUROS 

341 
 

tomada de decisão rápida, intervenção eficaz e atitude precisa, 

por parte do cuidador.  

 

CONCLUSÕES  

 

As lesões de pele representam eventos adversos 

relacionados à assistência à saúde importantes dentro das 

unidades de terapia intensiva neonatal, requerendo medida 

eficazes para o seu controle. O estudo identificou uma 

incidência de 30% para o desenvolvimento desse agravo nos 

neonatos prematuros, não sendo possível inferir se esta taxa é 

compatível com outras realidades nacionais, tendo em vista a 

escassez de pesquisas que abordem a incidência e a 

prevalência de lesões de pele em prematuros. 

Verificou-se os locais mais acometidos pelas lesões 

durante a hospitalização fornecendo informações para 

reflexões sobre o cuidado com a pele do prematuro e as ações 

que podem ser implementadas para prevenir a ocorrência 

desse agravo, convergindo em melhoria da qualidade da 

assistência e maior segurança ao neonato.  

Espera-se que os dados apresentados por meio desta 

pesquisa possam despertar o interesse de outros profissionais 

para o desenvolvimento de novos estudos sobre a temática, 

especialmente sobre incidência e prevalência de lesões de pele 

em recém-nascidos, tendo em vista a importância dessas 

pesquisas para o conhecimento da realidade nas unidades de 

terapia intensiva neonatal e assim subsidiar ações de cuidado 

específicas. 
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RESUMO A asma é uma doença inflamatória crônica, que 
atinge com uma elevada incidência crianças e adolescentes, 
sabendo que é reconhecida devido suas características 
incomparáveis como sibilância, dispneia, chiado, aperto no 
peito e tosse, sendo estabelecido a nível global, que os 
enfermos com essa, tenham seus cuidados prioritários pelos 
profissionais de saúde. Uma vez que, os familiares e cuidadores 
devem procurar especialistas na área.  Com isso, tem-se o 
objetivo de demonstrar, com esta pesquisa, os cuidados da 
equipe de saúde diante de um paciente com asma. O presente 
trabalho se caracteriza como uma pesquisa de caráter 
descritivo e exploratório, constituindo uma revisão de literatura, 
a qual houve consulta de artigos dos últimos anos nas 
plataformas digitais. Sabe-se que devido à cronicidade da 
doença, há uma grande mudança na vida do paciente, como 
também de toda família, pois o individuo vai precisar de 
cuidados que iram de imediato atingir todo o núcleo parental, 
muitas vezes necessitando de um apoio especializado por um 
tempo. Vale salientar que esses indivíduos têm diversas 
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limitações em suas vidas. Por isso precisando de cuidados de 
uma equipe de saúde integrada e preparada. Fica claro que a 
pesquisa teve seu objetivo alcançado, pois houve a 
demonstração de cuidados e tratamentos ao paciente asmático 
de forma multiprofissional, contribuindo para melhoria da 
assistência ao paciente. 
Palavras-chave: Assistência ao asmático. Cuidados. Doença 
Crônica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica, que atinge 

com uma elevada incidência crianças e adolescentes, sabendo 

que é reconhecida devido suas características incomparáveis 

que são sibilância, dispnéia, chiado, aperto no peito e tosse 

(WILD et al, 2017). Seu diagnóstico na maioria dos casos é feito 

por meio da anamnese, exame físico e provas funcionais, 

sabendo que o broncoespasmo por exacerbação pulmonar 

asmáticas tem certos níveis de gravidade, podendo chegar a 

letalidade, senão diagnosticado de forma prévia e não tiver o 

atendimento padronizado e adequado a situação (COELHO, 

2017). 

É uma doença muito recorrente, onde o Brasil gasta uma 

grande parte de suas verbas com pacientes asmáticos, pois em 

relação à escala mundial, é um dos países que tem a mais alta 

prevalência da doença, sendo então constantes os 

internamentos de jovens, adultos e crianças em hospitais, 

necessitando do apoio do Sistema Único de Saúde (WILD et al, 

2017). 

Além disso, observa-se que os casos estão na maioria 

correlacionados ao tabagismo, que é tido como um fator 

independente e que propicia o surgimento de sintomas 



CUIDADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DIANTE DE UM 

PACIENTE COM ASMA: UMA REVISÃO 

347 
 

asmáticos, a exemplo se tem o mau funcionamento ou até 

perda da funcionalidade pulmonar, como também dificulta o 

tratamento com corticosteroides, tanto o fumante passivo como 

ativo, apresentam tais peculiaridades (LANG e TANG, 2019) 

Sabe-se que, existem diversos fatores de risco para o 

acometimento pela asma, não só o tabagismo, mas também o 

ambiente, hereditariedade, estilo e condição de vida. Assim, fica 

claro que, há fatores modificáveis e não modificáveis. Os que 

podem ser revertidos necessitam que os profissionais de saúde 

os percebam e busquem alterá-los, por meio da promoção de 

educação em saúde, orientando ao abandono de costumes 

impróprios e melhora no padrão de vida (PASTORINO, 2019) 

As patologias respiratórias que se caracterizam como 

crônicas, são enfermidades que atingem as vias respiratórias 

superiores, como também as inferiores. Com isso, nota-se que 

a asma é um exemplo e está intimamente relacionada com a 

elevação da mortalidade e também da morbidade, alterando 

muitas vezes o curso natural da doença ou percepção em 

saúde (COELHO, 2017).  

Os portadores desta doença possuem certas limitações, 

como a prática de exercício físico, devido à dificuldade 

respiratória, considerando que a asma leva ao 

descondicionamento do sistema cardiorrespiratório e 

diminuição da força muscular, então quando não controlada 

reduz a qualidade de vida e interfere no ciclo vital dos indivíduos 

atingidos, ainda sim contribui para o aparecimento de diversas 

outras afecções, devido as condições já citadas predisporem 

consequências graves (TOLEDO et al, 2017). 

Enfatiza-se que asma é uma afecção de difícil manejo e 

muito complexa, e que possui como gatilho fatores alergenos, 

a qual necessita de um plano de ação para trata-la, além do 
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mais, é necessária a presença de profissionais especializados 

para o acompanhamento e tratamento. Atualmente, encontra-

se a educação em asma como um dos principais métodos de 

controle da doença, a qual envolve profissionais, pacientes e 

familiares, constituindo uma ação em equipe, onde neste tópico, 

nota-se a importância das equipes multiprofissionais em saúde 

para garantir a assistência completa ao paciente asmático 

(RIBEIRO, 2017).  

São estabelecidos, a nível global, que os enfermos com 

Doenças Respiratórias Crônicas – DRC, tenham seus cuidados 

priorizados pelos profissionais de saúde, bem como acesso aos 

serviços de conforto, devendo os atendimentos ser realizados 

com muita competência e de acordo com a preconização do 

Sistema Único de Saúde (SUS): equidade, universalidade, 

igualdade Visto que, qualquer afecção nesse sistema pode 

ocasionar instabilidade hemodinâmica, pois o sistema 

respiratória constitui um órgão vital para o funcionamento do 

organismo (SOUZA et al, 2017). 

Sabe-se da importância dos familiares e cuidadores em 

procurar profissionais especializados na área, em busca de um 

melhor tratamento, bem como uma ajuda técnica, com todas as 

ações voltadas ao caso. Esta busca por apoio impedirá que a 

doença avance ainda mais e dificulte na qualidade de vida do 

indivíduo. Torna-se perceptível que o seu diagnóstico é rápido 

e com os cuidados apropriados o indivíduo poderá viver com a 

asma clinicamente estável, sem demonstrar nenhum sintoma 

ou queixa, fato este resultante do uso correto das medicações 

prescritas pelo médico de forma contínua, mesmo com a 

cessação da sintomatologia (SOUZA et al., 2017).  

Com isso, é de grande importância que haja um processo 

de motivação para os adolescentes e crianças, para que 
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possam se conduzir a mudanças que serão necessárias. Tarefa 

cabível à equipe multiprofissional de saúde, que além de cuidar 

e proporcionar apoio, devem estimular o autocuidado, como 

também estimulá-los para realização da terapia (FERNANDES 

et al, 2017). 

Percebe-se que o auxilio de um cuidador com 

conhecimento na área pode facilitar as mudanças, diminuir os 

internamentos, como também a progressão da patologia. 

Assim, evitando-se o desgaste físico e psicológico, bem como 

o financeiro (SOUZA et al, 2017). Mediante o exposto, se faz 

necessário uma qualificação dos profissionais das Ciências 

Médicas e de todos os envolvidos na assistência, através de 

uma formação continuada, planejada e implementada pelo 

órgão responsável ou pelo Sistema Integrado de Saúde, para 

que haja uma intervenção apropriada e qualificada aos 

portadores da asma (FERNANDES et al, 2017). 

Com a implementação da Constituição Federal de 1988, 

houve uma grande evolução no processo da educação contínua 

dos profissionais nos cuidados ao paciente, como no custeio no 

seu tratamento, sendo essa implementação de grande 

relevância para obter melhores resultados na saúde do cliente, 

além disso para firmar a saúde como direito de todos e dever 

do estado(MARTINS;  PREUSS, 2017).  

Com avanço da medicina, houve a implementação de 

alguns tratamentos para a patologia, tais como a ação conjunta 

pelos profissionais da saúde, como a fisioterapia respiratória, 

praticada pelo Fisioterapeuta, a qual tem como finalidade 

interferir na fisiopatologia da asma e reduzir consideravelmente 

os desconfortos e riscos causados pela dispneia 

correlacionados a inatividade, melhorando a capacidade 

funcional do indivíduo (ASSIS; SOUZA, 2017). 
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Além disso, deve ser salientada a grande contribuição 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que 

representam um grande fator para o avanço da qualidade de 

vida dessas pessoas, como também contribuindo através de 

softwares, para a Educação em Saúde, sendo um meio eficaz 

para se aprender a conviver com a doença, como também uma 

forma de tratamento e acompanhamento (TOLEDO et al, 2017).      

          São vários os tipos de tratamento, como à inaloterapia, 

que é a terapia mais comum para essa doença, por ser de 

rápida absorção pelo o organismo e propiciar o alivio em menor 

prazo de tempo, o ensino deste meio deve ser de maneira clara 

e precisa, tanto para os pacientes como para os cuidadores e 

familiares, a TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

auxilia nisso (TOLEDO et al, 2017).      

A inaloterapia é de suma importância, pois age 

diretamente no local afetado pela doença, ou seja os pulmões, 

por isso a técnica utilizada deve ser totalmente correta. Nesses 

casos a educação em asma sendo muito importante, para se 

agir de forma adequada, bem como efetuar a terapia de forma 

correta e que propicie o efeito desejado e esperado, para isso 

é necessário que o paciente asmático seja englobado em 

Unidades de Saúde da Família - UBS e em diversos tipos de 

ambulatórios, por meio dessa medida, haver o monitoramento 

constante desse paciente, em busca de promoção de saúde e 

prevenção de alterações significativas ao bem estar do cliente 

(OLIVEIRA; PINTO, 2017). 

              Para mais, o capacitado e responsável pela educação 

em asma, deve ter noção sobre o entendimento dos indivíduos 

a quem estão sendo passadas as informações, pois, muitas 

vezes, há alguma falha para compreender o assunto ou mesmo 

na realização da técnica, por isso é dever dos profissionais 
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conhecedores do assunto, terem conhecimento sobre isto, para 

não haver más condutas posteriormente.  Tal falha pode 

ser proveniente do uso de termos técnicos da medicina, os 

quais muitos são desconhecidos pela população leiga, portanto 

no momento do repasse de informações, deve haver total 

clareza, objetividade e concisão (OLIVEIRA; PINTO, 2017).  

É importante sempre frisar que deve sempre haver uma 

visão multidimensional em relação ao paciente, procurando 

apoiar o indivíduo em sua integralidade. Para tal, existe 

diversos métodos para isso e também terapias que englobam 

diversos profissionais, dentre eles se tem o medico, psicólogos, 

enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, todos juntos para 

promoverem a saúde de forma ampla (SILVA, 2017).  

              Então, as atribuições dos especialistas da área da 

saúde, devem ser bem desempenhadas e divididas, visto que a 

equipe deve trabalhar de forma integrada, exclusivamente em 

casos de urgência e emergência relacionada a Doenças 

Respiratórias Crônicas, que engloba a asma. Nessa situação os 

idôneos devem ter tido uma capacitação de qualidade e terem 

muito conhecimento sobre a doença, pois segundos valerão 

uma vida e, portanto, a assistência tem que ser o mais rápido 

possível e sem imprudências (NASCIMENTO et al, 2017).  

Leva-se em consideração que o atendimento aos 

asmáticos deve ser um processo humanizado, correspondendo 

sempre ao responsável pela assistência, ou seja,  para que 

esse aja de maneira adequada com todos os envolvidos no 

caso e para tratá-los da melhor maneira possível, pois o cuidar 

vai além do biológico (RIBEIRO, 2017). 

Mediante o exposto, os profissionais de saúde, devem 

sempre buscar uma continuidade da sua prática profissional, 

requintando cada vez mais a assistência prestada, com também 
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os pacientes, familiares e cuidadores, estarem sempre 

buscando informações sobre esse assunto, como forma de 

melhorar a vida dos portadores da doença, usando sempre a 

humanização e sendo regidos pela empatia.  

O objetivo desse trabalho é discorrer sobre a asma e 

demonstrar os cuidados da equipe de saúde diante de um 

paciente com esta doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

  O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa 

de caráter descritivo e exploratório, constituindo uma revisão de 

literatura, a qual houve consulta de artigos nas plataformas 

digitais: Google Acadêmico, Redalyc, Sciello e na plataforma 

periódicos capes, dos últimos anos.  

Usou-se como descritores: Assistência ao Asmático. 

Cuidados. Doença Crônica. Os critérios para inclusão dos 

artigos foram selecionar os que eram coerentes com o tema, de 

língua portuguesa e publicados em a partir de 2017 excluído os 

incoerentes, de língua estrangeira e publicados nos anos 

anteriores a 2017. Foram selecionados dezessete (17) artigos 

para análise e construção deste estudo, que ocorreu no período 

de Janeiro a fevereiro do ano de 2018.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica-DPOC, há algum 

tempo se tornou um grave problema para os responsáveis pela 

saúde pública, tal condição comprometendo o individuo no seu 

âmbito biopsicossocial e cultural, então a educação em saúde 

compreendendo a melhor forma de tornar os portadores 

conhecedores da patologia que possui, como também os 
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capacitando para que promovam o autocuidado (CARDOSO, 

2019). 

 Os fatores condicionantes das afecções respiratórias e 

consequentemente de Doenças Pulmonares Obstrutivas 

Crônicas-DPOC, são decorrentes de comportamentos 

inadequados, em especial o uso de substâncias tóxicas, como 

o tabaco, que constitui a principal causa dessa patologia e de 

acordo com índices estatísticos o número de tabagistas tem 

aumentado, principalmente na adolescência, ocasionando 

futuramente um aumento de casos de DPOC, inclusive da asma 

(LANG e TANG, 2019). 

 Além do fator mencionado, ainda existem outros 

diversos, mas é importante evidenciar, que os serviços de 

saúde mais próximos dos pacientes devem realizar busca ativa 

constante de casos que possam acometer o aparecimento de 

doenças crônicas, como a asma. Bem como, promoverem o 

controle e promoção da vida de forma correta (LANG e TANG, 

2019). 

Sabe-se que devido à cronicidade da doença, há uma 

grande mudança na vida do paciente, como também de toda 

família, pois o individuo vai precisar de cuidados que irão de 

imediato atingir todo o núcleo parental, muitas vezes, 

necessitando de um apoio especializado por um tempo, para 

haver o aprendizado de certos costumes e da rotina que fará 

parte da vida do mesmo (WILD et al, 2017). 

Nessa perspectiva fica evidente a importância da 

assistência dos profissionais tanto na educação desse grupo 

englobado pela patologia, como também na efetuação dos 

primeiros cuidados, que são tidos como primordiais. A 

Enfermagem é a especialidade que possui mais contato com o 

paciente e age de forma direta, sendo então a principal 
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responsável pelo auxilio integral ao paciente e todos os 

envolvidos (SOUZA et al., 2017). 

Percebe-se ainda que o broncoespasmo, que é uma 

contração dos brônquios e leva a dificuldade respiratória, o qual 

é  provocado pela Doença Pulmonar Crônica pode variar de 

intensidade, dependendo do caso, são elas: leve, moderado e 

grave. Em certos casos torna-se uma urgência médica, devido 

à passagem de ar completa aos pulmões o que gerará uma 

dispneia muito forte e diminuição da troca gasosa (hematose) 

e, consequentemente da saturação de oxigênio no sangue 

circulante. Nesses casos, será necessária que a equipe que 

preste o serviço de urgência a este paciente possua 

qualificação profissional (COELHO, 2017). 

Vale salientar que os pacientes acometidos por essas 

doenças têm diversas limitações em suas vidas, sabendo que 

essas privações físicas, sociais e emocionais, apresentam-se 

rotineiramente com grau e intensidade variáveis. Porém, muitas 

vezes os pais tem um cuidado exagerado, mesmo com as 

crianças ou adolescentes estando bem clinicamente, eles não 

os deixam ter uma vida normal, por causa do medo já instalado. 

Resultando em uma vida regrada e restrita a atividades 

indispensáveis à saúde (COELHO, 2017).  

De acordo com Wild et al (2017), nesses casos existe 

uma superproteção dos familiares, principalmente dos 

progenitores, na maioria das vezes impedindo o jovem de ter 

uma vida social e cultural, impondo diversas limitações, que 

talvez não sejam necessárias. Tudo isso é prejudicial para o 

desenvolvimento intelectual e emocional, além disso acaba 

interferindo no avanço de sua autonomia. 

É de extrema relevância que as ações contribuam para 

formação de uma rede totalmente interligada, em prol de 
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benéficos para o asmático e que atenda todas as necessidades 

do mesmo, por meio de uma equipe multiprofissional, sendo 

considerada uma ação primordial para produção de efeitos na 

vida do individuo, como também dos pais, que irão entender 

melhor a doença e assim cuidado dos filhos da forma correta 

(SOUZA et al, 2017).  

Tem-se a percepção que há um dever explícito da 

Enfermagem de trabalhar em parceria com a medicina na 

orientação de familiares e cuidadores relacionados a indivíduos 

portadores da patologia, e ainda mais com qualidade, 

humanização e empatia. Melhorando a vida desses pacientes, 

como também diminuindo os quadros existentes de 

internamentos e até mortes por falta de uma assistência 

especializada. 

Dentro da equipe multiprofissional se tem o fisioterapeuta 

como profissional indispensável no acompanhamento e 

tratamento da asma. Seu papel primordial está diretamente 

ligado à fisioterapia respiratória que tem como objetivo melhorar 

a eficiência ventilatória ou a redução da sobrecarga dos 

músculos respiratórios, para evitar a falência dos mesmos; 

melhorar o condicionamento físico; educar o paciente quanto à 

respiração correta e a prevenção de doenças e reduzir a 

sintomatologia. Segundo Mansour (2017), para melhorar a 

dinâmica respiratória e a distribuição do ar inalado pelo pulmão 

do paciente asmático, além de remover secreções brônquicas, 

resultando na melhora da função pulmonar, aliados aos 

cuidados das áreas afins. Cabe aos fisioterapeutas as 

aplicações de técnicas manuais e também de aparelhos. Como 

o uso dos exercícios respiratórios, sopros, espirometria de 

estímulos, percussão, tosse assistida, drenagem e orientações 
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posturais, entre outras, que venham a promover a melhoria da 

qualidade de vida do portador de asma. 

Tudo isso teve uma grande evolução quando houve a 

implantação dos atos normativos e das Ciências de Saúde, em 

busca da progressão e do bem estar dos clientes. Com a 

implantação pelo grupo multiprofissional do autocuidado, como 

um pilar base para recuperação, pois sempre serão necessários 

cuidados com medicações e práticas e exercícios, e nada 

substituindo a própria atenção (FERNANDES et al, 2017).   

Em relação à diminuição da capacidade de efetuar 

exercícios físicos, existiu a formação do LianLong (LG), sendo 

um exercício que trabalha o corpo e a mente em conjunto, 

integrando múltiplos componentes, sua execução durando em 

media 12 minutos, prevenindo e tratando diversas dores. 

Equivalendo a exercícios fáceis e que induzem a certa sincronia 

na respiração, aumentando a capacidade respiratória, 

tornando-a longa e profunda (TOLEDO et al, 2017).  

A ação integrada de todos os profissionais, como 

enfermeiro, fisioterapeuta, médico, educador físico e os demais 

profissionais, aprimoram a saúde dos enfermos, principalmente 

com a prática de atividades compatíveis com a patologia, 

passagem de informações para manutenção da saúde e 

estabilidade clínica, boa alimentação, entre outros fatores que 

interagem para promover a estabilidade do quadro asmático. 

O exercício LG é o mais indicado para esses pacientes, 

pois refina e traz avanços, tanto nas funções pulmonares, como 

no sistema imune e digestivo, ativando a circulação, prevenindo 

dores e retardando o envelhecimento (TOLEDO et al, 2017). 

 Ressalta-se, também, que com a presença das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação), o LG poderá ser 

introduzido em um software e se tornar um aplicativo, pelo qual 
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as pessoas serão orientadas a efetuaram o exercício de forma 

correta e com disciplina, então a progressão tecnológica sendo 

de grande importância para melhoria do bem estar dos 

pacientes (TOLEDO et al, 2017). 

Segundo Pinto et al (2017), as Tecnologias de 

Informação e Comunicação, tem um elevado valor para 

portadores de doenças crônicas, onde auxiliarão esses 

pacientes a respeito de comportamentos exercícios que devem 

ser praticados, estilo de vida apropriado, restrições a serem 

impostas no dia a dia e farão a promoção do autocuidado, assim 

diminuindo danos biológicos, mentais e financeiros ao cliente e 

ao nicho familiar. 

Segundo Silva (2017), deve-se tomar como ponto 

principal a integralidade do indivíduo, não o observando 

separadamente, mas sim de maneira holística – incluindo 

família e pessoas ligadas ao ciclo de vivência do cliente –, 

vendo suas necessidades de uma forma interligada. Porque só 

dessa maneira chegará aos resultados esperados e o indivíduo 

terá uma vida com disciplina e, consequentemente, mais 

qualidade de vida. 

De forma complementar, tanto o avanço da tecnologia 

como a humanização nas ações dos profissionais, tem elevado 

os benefícios dos tratamentos em pacientes com doenças 

crônicas, exclusivamente em casos envolvendo jovens e 

adolescentes, onde tem uma grande probabilidade do evento 

evoluir para certo grau, por negligência e imaturidade do 

paciente. Mas com a ajuda das tecnologias já citadas, poderá 

haver um elevado progresso no tratamento e estabilização da 

asma. 

Ressaltando que a educação em asma tem como 

principal intuito habilitar a equipe de saúde, o paciente e seus 
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familiares, sobre a doença, seus sinais, sintomas, diagnósticos, 

métodos de tratamento, como também o uso adequado dos 

dispositivos inalatórios e as diversas limitações impostas aos 

portadores. Considerada uma das formas mais eficazes de 

controle da patologia (RIBEIRO, 2017).  

Devido à necessidade de o paciente precisar conhecer e 

entender a doença, para então tomar discernimento do 

tratamento e logo após realizá-lo. Só assim, o mesmo terá 

cautela terapêutica e seguirá todas as prescrições médicas, a 

fim de atingir seus resultados e a chance de erros na utilização 

da medicação e dos procedimentos, estando quase nula 

(RIBEIRO, 2017). 

Compreende-se que a equipe de saúde tem grande 

competência e rege-se dela para garantir que o cliente e sua 

família/cuidador consigam ter acesso a todas as informações 

indispensáveis sobre o assunto, se fazendo importantes para 

os cuidados da sua vida e prevenção da doença, assim como 

ter um ensino mais avançado sobre a mesma, esse auxiliando 

na compreensão do caso e assim persuadindo a mudança no 

comportamento (SOUZA, 2017). 

Por isso, de acordo com as leis e normas de saúde, os 

profissionais devem prestar assistência com os adequados 

conhecimentos técnicos e científicos, com respeito pela vida, 

responsabilidade, dignidade e equidade, estando pronto para 

dar apoio aos clientes (MARTINS; PREUSS, 2017).   

Ressaltando que o enfermeiro quando considerado 

diretor, deve implementar a educação continuada e permanente 

no estabelecimento, principalmente para ações relacionadas a 

urgência e emergência respiratória, pois esses eventos 

requerem muito treinamento e na maioria dos casos os 

especialistas não têm conhecimento necessário para realizar a 
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prática assim podendo perder uma vida por falta de 

competência, infringindo as normas legais da categoria 

(NASCIMENTO et al, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mostra-se, que a asma é uma doença de grande 

prevalência no Brasil e no mundo, e que tornou-se um problema 

de saúde pública, atingindo especialmente crianças e 

adolescentes, principalmente os tabagistas sendo seus sinais e 

sintomas leves quando tratada e bem acompanhada, podendo 

evoluir para um quadro severo se o recurso terapêutico não for 

seguido. É uma doença crônica que, geralmente, resulta na 

mudança do estilo de vida do indivíduo acometido, trazendo 

certas limitações, pelo fato de envolver o sistema respiratório e 

causar dispneia acentuada, podendo omplicações para o 

sistema cardiocirculatório.  

Sabe-se ainda que seus fatores de riscos são múltiplos 

e determinados pelo estilo e condição de vida, ambos quando 

não seguidos com qualidade e de forma saudável, corroboram 

para o aparecimento ou piora desse quadro.  

Diante disso, faz-se necessário um acompanhamento 

especializado, como também de cuidados contínuos. Por estes 

motivos a Educação para asma foi implantada, para poder dar 

um suporte aos profissionais, pacientes, familiares e 

cuidadores, e com esse auxílio, poder passar todas as 

informações imprescindíveis sobre essa doença e também 

técnicas utilizadas para o tratamento da mesma, para assim os 

clientes se autocuidarem e serem cuidados de forma 

disciplinada, de maneira adequada, contribuindo então para 

uma melhor qualidade de vida. 



CUIDADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DIANTE DE UM 

PACIENTE COM ASMA: UMA REVISÃO 

360 
 

No tocante à educação, esta se baseia na troca de 

conhecimentos e, os profissionais da Atenção Primária à Saúde 

são os responsáveis diretos pelo acompanhamento dos 

pacientes asmáticos (na maioria dos casos). Enfermeiros, 

médicos, fisioterapeutas entre outros, são os responsáveis 

diretos por essa educação, que deve ser abordada não apenas 

na demanda espontânea das unidades de saúde, mas também 

na busca ativa, no Programa de Saúde na Escola e através dos 

Agentes Comunitários de Saúde.  

Também se nota a importância dos serviços da 

Tecnologia da Informação, que vem trazendo mais praticidade 

não só para os pacientes asmáticos, mas também para diversos 

outros tipos de pessoas que apresentam alguma doença 

crônica. O desenvolvimento das tecnologias vem ajudando a 

comunidade médica a salvar vidas a cada dia que passa. 

Portanto, todos os envolvidos deverão ter um saber 

teórico e técnico, para auxiliarem os seus clientes em seu 

tratamento, dando suporte em suas terapias, como a 

inaloterapia e os exercícios físicos recomendados, esses 

ocasionando uma melhora significativa nas funções 

cardiorrespiratórias dos pacientes, que poderão ser praticados 

sozinhos ou com assistência do apoio tecnológico, onde se 

encontra uma diversidade de conteúdos voltados para essa 

peculiaridade.  

E através das várias medidas de auxílio no controle da 

doença é possível que os pacientes consigam fazer todo o 

acompanhamento e a partir de sua fidelidade ao tratamento, 

poderão ter uma qualidade de vida melhor, com redução de idas 

aos hospitais devido as crises asmáticas, bem como terão uma 

saúde mais estável e equilibrada. 

 



CUIDADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DIANTE DE UM 

PACIENTE COM ASMA: UMA REVISÃO 

361 
 

REFERÊNCIAS 
 
ASSIS, S. O.; SOUZA, L. C.; Integração do fisioterapeuta junto a equipe multidisciplinar do 
programa de saúde da família: revisão bibliográfica. Visão Universitária, v.1, n. 1, p. 1-14, 
2017. 
CARDOSO, E. A. Educação em Saúde na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): 
estudo observacional 2019. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - 
Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.  
COELHO, F. R. Condutas no primeiro atendimento a pacientes admitidos com quadro de 
broncoespasmo agudo: proposta de um Protocolo de atendimento na Unidade de Saude de 
Torres de São Sebastião. Universidade Federal dev Minas Gerais. v. 1, p. 1-32, 2017. 
FERNANDES, L. T. B.; NOBREGA, V. M.; SILVA, M. E. A.; MACHADO, A. N.; COLLET, N. 
Autocuidado apoiado a crianças e adolescentes com doenças crônicas e suas famílias.  Rev Bras Enferm, v. 70, 
n. 6, p. 1318-29, 2017.  
LANG, J. E.; TANG, M. Tabagismo: ainda é um grande problema em crianças com asma 
..J.Pediatr. (Rio J.) vol.95 no.5 Porto Alegre Sept./Oct. 2019  Epub Oct 28, 2019.  
MANSOUR, N. Fisioterapia Cardiorespiratória e Intensivista. Fisioterapia.com Jornal do 
Iguassu, 09 de janeiro de 2017. 
MARTINS, D. A. G.; PREUSS, L. T. Os avanços e desafios de políticas públicas na área da 
saúde para a comunidade LGBT. II congresso internacional de política social e serviço 
social: desafios contemporâneos, III seminário nacional de território e gestão de 
politicas sociais, II congresso de direito à cidade e justiça ambiental. Londrina PR, de 04 
a 07 de Julho de 2017. 
NASCIMENTO, W. S. M.; SILVA, L. C. C.; DIAS, M. S. A.; BRITO, M. C. C.; NETO, J. G. O. 
Cuidado da equipe de enfermagem na emergência pediátrica: revisão integrativa. SANARE, 
v.16, n. 1, p. 90-99, 2017. 
OLIVEIRA, A. L. M.; PINTO, V. M. B. R. Cuidados de enfermagem de reabilitação à pessoa com 
DPOC, em processo de transição. Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, v. 1, 2017 
PASTORINO, A. C. Fatores de risco para a asma: A contribuição da pesquisa nacional de saúde 

do escolar. Rev. paul. pediatr. v. 37 n.4 São Paulo Oct./Dec. 2019  Epub Oct 10, 2019 

PINTO, A. C. S.; SCOPACASA, L. F.; BEZERRA, L. L. A. L.; PEDROSA, J. V.; PINHEIRO, P. 
N. C.Uso de tecnologias da informação e comunicação na educação em saúde de 
adolescentes: revisão integrativa. Rev enferm UFPE online, v. 11, n. 2, p. 634-44, 2017. 
RIBEIRO, M. R. Avaliação do conhecimento teórico-prático das técnicas inalatórias em 
crianças com asma. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Medicina e 
Ciências da Saúde (Mestrado em Ciências da Saúde), 2017. 
SILVA, M. H. B. Ampliação da visão de pessoa no processo terapêutico: vivenciando e 
reconhecendo a pessoa como um ser multidimensional. Revista Dom Acadêmico, Curitiba, 
v.1, n.1, p.183-268, jul/dez. 2017 
SOUZA, M. C.; SOUZA, J. N.; CAMELIER, F. W. R.; CAMELIER, A. A. Produção do cuidado e 
a rede de atenção a pessoa com doença respiratória crônica: um estudo de revisão. Revista 
Pesquisa em Fisioterapia. v. 7, n. 4, p. 574-582, 2017. 
SOUZA, J. C. S. Inaloterapia: eficácia dos ensinos realizados por Enfermeiros. Universidade 
Fernando Pessoa Faculdade de Ciências da Saúde. v. 1, p. 1-74, 2017. 
TOLEDO, A. P.; SILVA, W. F.; GIMENES, C.; AMBROZIN, A. R. P.; MANZANO, R. M. 
Exercícios de liangong na asma: relato de caso. Revista Inspirar, movimento & saúde, v. 12, 
n. 1, 2017. 
WILD, C. F.; SILVEIRA, A.; SOUZA, N. S.; BUBOLTZ, F. L.; NEVES, E. T. Cuidado domiciliar 
na criança com asma. Rev. baiana enferm. v. 31, n. 2, 2017. 



OS DESAFIOS DO PARTO HUMANIZADO PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM 

362 
 

CAPÍTULO 19 
 

OS DESAFIOS DO PARTO HUMANIZADO 
PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 
Izabel Cristina Da SILVA 1 

Kaline Gomes Da SILVA 2 

Juliana Da Silva MAURICIO 3 
Paula Patrícia Oliveira MENDES 4 

Andressa Mônica Gomes FERNANDES 5  
1;2;3;4 Graduandos do curso de enfermagem da UNIFACEX; 5 Orientadora/Professora da 

UNIFACEX  

e-mail:andressamonica@unifacex.edu.br 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo descrever os 
desafios enfrentados pela equipe de enfermagem na 
implementação do parto humanizado. Trata-se de um estudo 
onde a forma de analise e exposição do conteúdo é do tipo 
revisão integrativa, correlacionando diversos estudos anteriores 
com um método estatístico bem definido, a fim de ser objetivo 
e validar os resultados. A busca ocorreu através de livros de 
literaturas, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na base de 
dados eletrônica: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS). O levantamento bibliográfico foi 
realizado nos meses de Agosto a Abril de 2018, durante a busca 
nas base de dados, foram encontrados 397 estudos 
relacionados com a temática, foram selecionados inicialmente 
15 artigos na LILACS, após uma releitura este número reduziu, 
ficando apenas 10 artigos. Em uma visão ampla houve uma 
comunhão de pensamentos dos autores envolvendo as 
principais complicações, sendo elas: partos cesáreos elevados, 
episiotomias, dor, sofrimento e equipe profissional 
despreparada para atender as mulheres nesse momento tão 
especial que é o parto. O conceito de parto humanizado como 
uma ação direcionada que respeita o protagonismo e 
autonomia das mulheres na escolha da via de parto e dispor de 
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acompanhamento multidisciplinar no cuidado baseado em 
evidências científicas, utilizando intervenções farmacológicas 
apenas quando for necessário. 
Palavras-chave: Parto Humanizado. Assistência de 
Enfermagem. Cuidado Pré-Natal.  
 

INTRODUÇÃO 
 

O parto humanizado visa proporcionar benefícios físicos 

e psicológicos para mulher, esta por sua vez, passa a ser 

enxergada como o centro do processo, responsável pela 

tomada de decisão no que diz respeito ao seu corpo e ao 

nascimento do bebê, no entanto, todos os momentos são 

acompanhados por profissionais de saúde, em especial o 

enfermeiro que é participante ativo e essencial durante o 

partejar (NASCIMENTO et al., 2017).  

Em meados dos anos 90 o estado do Rio de Janeiro 

passou por um processo de municipalização das maternidades 

federais, neste mesmo período surgiu o movimento de 

humanização do parto, consequentemente passou-se a 

incentivar o parto normal. Como reflexo dessas ações a 

obstetrícia ganhou espaço e a partir de 1998 as enfermeiras 

obstétricas passaram a fazer parte do quadro de funcionários 

das maternidades (VARGENS; SILVA; PROFIANTE, 2017). 

Os avanços continuaram e em 2003 foi criada a Política 

Nacional de Humanização (PNH), objetivando colocar em 

prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), durante 

a rotina dos serviços de saúde, proporcionando mudanças para 

o processo de gerir e cuidar. Desta forma, humanizar a 

assistência implica em ofertar um atendimento de qualidade, 

capaz de fornecer um bom acolhimento, associado aos avanços 

tecnológicos, melhorando também as condições de trabalho 

para os profissionais e ambientes do cuidado (BRASIL, 2004). 
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Com intuito de proteger cada vez mais o direito destas 

mulheres foi criado pelo Ministério da saúde o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) 

trazendo importantes informações a respeito da implantação do 

processo de humanização dos serviços de saúde. Por 

conseguinte, as ações propostas pela Política de Humanização 

da Assistência à Saúde objetivam respeitar as particularidades 

da instituição, bem como determina a criação de um espaço que 

atribua humanização da assistência ao parto, proporcionando o 

nascimento saudável, pautado na prevenção da mortalidade 

materna, apenas executando intervenções necessárias na hora 

do parto (SANTOS; OKAZAKI, 2012). 

Foi criado também, o Programa de Humanização ao Pré-

natal e nascimento (PHPN), que além de destacar a importância 

de acompanhar o trabalho de parto e parto, busca reduzir o 

índice de morbimortalidade materna e perinatal, destacando 

principalmente quão necessário se faz aprimorar a assistência 

ao parto normal (BRASIL, 2002). 

Ainda dentro deste contexto, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), juntamente com a Lei do parto Humanizado 

preconiza que os profissionais na assistência obstétrica tenham 

atitudes que condizem com os direitos da mulher para um parto 

humanizado, sendo estes: respeitar a vontade da mulher em ter 

um acompanhante de sua escolha, independente do gênero 

durante o trabalho de parto e o parto; conhecer a identidade do 

profissional que prestará o atendimento; serem informadas 

pelos profissionais com antecedência sobre os procedimentos 

que serão realizados com ela e com seu filho (SILVA et al., 

2017). 

O Conselho Federal de enfermagem atribui ao 

enfermeiro obstetra ou com especialidade em obstetrícia e na 

saúde da mulher, através da Resolução 223, de 1999, respaldo 
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legal para realizar atendimento à mulher em trabalho de 

partonormal sem distócia, bem como a emissão de laudo de 

enfermagem para autorizar a internação hospitalar, bem como, 

outras atribuições (ROCHA et al, 2017). 

Outro fator importante é a presença do pai do bebê como 

acompanhante da mulher durante o parto, estudos comprovam 

que promove segurança, tranquilidade entre outras vantagens 

para a parturiente, porém, mesmo com a Lei do Acompanhante 

(Lei 11.108/2005), que preconiza dar a mulher o direito de ter 

escolha quanto ao acompanhante durante o parto, o homem 

ainda é visto com preconceito e muitos profissionais 

subestimam esses benefícios e proíbem a participação do 

mesmo durante o processo de trabalho de parto (QUITETE; 

MONTEIRO, 2018). 

Além disso, existem diversas técnicas não invasivas 

(exercícios com a bola, agachamento, banho de aspersão ou 

massagens) que diminuem o tempo do trabalho de parto, a 

ansiedade da mulher, dor, medo de engravidar novamente, 

sofrimento e em alguns casos até depressão. Tendo em vista 

que o parto é uma experiência marcante para a mulher, cabe 

aos profissionais de saúde que prestam a assistência de 

enfermagem neste processo proporcionar a ela lembranças 

positivas (RODRIGUES; SILVA; BARBOSA, 2012). 

Embora ainda não exista uma prática humanizada em 

todos os serviços obstétricos, principalmente no SUS, existem 

os movimentos oficiais do Ministério da Saúde, como a Rede 

Cegonha e as leis, que já trazem um caráter mais sério e 

obrigatório para os serviços públicos de saúde acerca da oferta 

de assistência obstétrica e neonatal humanizada (MIYASHITA, 

2018). 

Portanto, quando a assistência de enfermagem é 

humanizada durante o trabalho de parto, é possível 
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proporcionar conforto a mulher e satisfação através de técnicas 

para alívio da dor, tais como: banho de chuveiro, uso de bola, 

cavalinho, massagens, entre outros, que favorecerão a mulher 

que estará posteriormente vivenciando o puerpério (SILVA, et 

al., 2017). 

Desta forma, se faz necessário humanizar a assistência 

ao nascimento, o que remete a necessidade de mudança de 

atitudes por parte dos profissionais envolvidos neste processo 

do parto, a fim de utilizar apenas a quantidade de 

medicamentos necessária, investindo em contrapartida em 

práticas assistenciais que proporcionem a integridade física e 

psicológica deste binômio - recém-nascido/puérpera (SOUZA; 

GAIVA; MODES, 2011). 

O interesse em estudar esta temática foi despertado 

após vivenciar o período do parto de forma traumática, em que 

o uso de medicamentos para acelerar este processo teve mais 

destaque do que o processo de trabalho de parto propriamente 

dito. Sendo assim, não foi levado em consideração que o parto 

além de único é característico para cada mulher e que padrões 

pré-estabelecidos podem não exprimir a necessidade da mulher 

que está em trabalho de parto no momento. Então, é emergente 

que se tenha um olhar diferenciado para cada parturiente, 

buscando desenvolver uma assistência de enfermagem cada 

vez mais humanizada. 

Diante do imenso universo que é o momento do parto e 

da importância que demanda humanização em todas as etapas 

a serem vivenciadas pela mulher, busca-se saber: Quais os 

desafios enfrentados pela equipe de enfermagem na 

implementação do parto humanizado? 

Objetivou-se então, descrever os desafios enfrentados 

pela equipe de enfermagem na implementação do parto 

humanizado. 
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 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, que de 

acordo com Silva et al. (2013) se dá através da realização de 

uma coleta de dados, posteriormente analisados para serem 

transformados em informação, baseado no conhecimento 

científico e importância da utilidade dos resultados relacionados 

à estudos na prática, em sequência o assunto é sintetizado, 

permitindo assim fazer uma análise ampla da literatura.   

Os artigos foram pesquisados nos meses de agosto à 

outubro de 2018, na base de dados Literatura Latino Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para melhor 

detalhar a busca dos artigos, foram utilizados os descritores 

controlados: “Parto Humanizado”, “Assistência de 

Enfermagem” e “Cuidado Pré-Natal”.  

Para melhor refinar a pesquisa os descritores citados 

acima foram combinados da seguinte forma: “Parto 

Humanizado” AND “Assistência de Enfermagem”, o que 

resultou em 282 artigos ; “Cuidado Pré-Natal” AND “Assistência 

de Enfermagem”, resultando em 115 e “Parto Humanizado” 

AND “Assistência de Enfermagem” AND “Cuidado Pré-Natal” 

que resultou em 0 artigo, sendo utilizados 15 artigos no total.  

A seleção dos artigos baseou-se em critérios de inclusão, 

sendo estes: textos completos e disponíveis em Língua 

Portuguesa, publicados entre 2013 e 2019, considerando a 

relação com o tema e linha de pesquisa. E quanto aos critérios 

de exclusão, não foram utilizados monografias, protocolos, 

teses, dissertações, artigos repetidos na base de dados, textos 

pagos que se tornaram indisponíveis para acesso de todo seu 

conteúdo ou que não respondiam a questão de pesquisa.   

Inicialmente os artigos foram selecionados pelo título e 

leitura do resumo, posteriormente foi feita uma análise 
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minuciosa dos textos completos para destacar dados 

importantes sobre “Os Desafios do Parto Humanizado para a 

Equipe de Enfermagem” que seriam essenciais para a 

construção deste artigo.  

Por fim, foi feita uma síntese das informações mais 

relevantes encontradas nos artigos que será apresentada 

detalhadamente nos resultados, visando estabelecer 

essencialmente um diálogo que contemple o assunto em 

questão e responda a questão de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As publicações enquadradas nos critérios de inclusão da 

pesquisa e que foram selecionados para construção desse 

artigo resultou em quinze publicações sendo três do ano de 

2015, cinco do ano de 2017, três do ano de 2018 e quatro do 

ano de 2019, apresentando assim uma provável busca da 

enfermagem em diversos conhecimentos acerca dos desafios 

do parto humanizado para a equipe de enfermagem. No quadro 

1 estão as principais informações acerca dos 15 artigos 

analisados. 
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 Figura 1 – Síntese das principais informações dos artigos, 

quanto ao ano de publicação, título, autores e tipo/abordagem 

de estudo.  

TITULO DO 
ARTIGO 

AUTORES; 
ANO 

 

OBJETIVOS RESULTADOS 

Conhecimen

to das 

puérperas 

com relação 

aos 

métodos 

não 

farmacológi

cos de alívio 

da dor do 

parto. 

ALMEIDA; 

ACOSTA; 

PINHAL. 

(2015) 

Avaliar o 

conhecimento 

de puérperas em 

relação aos 

métodos não 

farmacológicos 

de alívio da dor, 

verificando sua 

opinião em 

relação aos 

métodos 

aplicados, e 

identificar a 

técnica mais 

aplicada durante 

o trabalho de 

parto. 

- O conhecimento 
dos métodos 
durante todo o 
período gravídico é 
deficiente 
- A opinião das 
mulheres sobre a 
aplicação desses 
métodos foi 
relatado com 
sentimentos 
ambíguos de alívio 
e intensificação da 
dor;  
- A técnica mais 
utilizada e 
considerada efetiva 
e confortável foi o 
banho de chuveiro.  

Percepção 

de 

enfermeiros 

sobre a 

humanizaçã

o na 

assistência 

de 

enfermagem 

no puerpério 

imediato 

CASSIANO et 

al. 

(2015) 

Conhecer a 

percepção dos 

enfermeiros 

sobre a 

humanização na 

assistência à 

puérpera, em um 

hospital público 

da região do 

Seridó, Rio 

Grande do Norte 

(RN). 

- A humanização 
corresponde à 
adoção de uma 
postura 
diferenciada frente 
ao cuidado; 
- Também emergiu 
a compreensão de 
que este é um 
processo complexo 
que envolve a 
articulação dos 
distintos níveis de 
atenção. 

Para chegar 

ao Bojador, 

CARNEIRO. 

(2015) 

Refletir sobre os 

movimentos 

- A mulher tem o 
desejo de andar 
pelos corredores 
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é preciso ir 

além da 

dor”: 

sofrimento 

no parto e 

suas 

potencialida

des 

associativos e 

dissociativos 

que as 

experiências de 

dor/sofrimento 

podem 

desencadear. 

dos hospitais e 
comer durante o 
processo de parto. 
- Violências 
obstétricas são 
muito comuns 
durante o processo 
de parto. 
-Não respeitar a 
vontade das 
mulheres. 

Violência 

obstétrica 

no brasil: 

uma revisão 

narrativa 

ZANARDO et 

al. 

(2017) 

Realizar uma 

revisão narrativa 

de estudos 

sobre violência 

obstétrica. 

- Como deve se dar 
o parto e suas 
intervenções; 
- A importância de 
se conhecer o 
conceito de 
violência obstétrica 
e exemplos do seus 
acontecimentos. 

Análise do 

conceito 

parto 

humanizado 

de acordo 

com o 

método 

evolucionári

o de 

Rodgers. 

MONTEIRO; 

HOLANDA; 

MELO. 

(2017) 

Clarificar o 

conceito “parto 

humanizado”, 

expresso pela 

literatura da área 

de saúde. 

Método: análise 

de conceito 

baseado no 

Modelo 

Evolucionário de 

Rodgers através 

de 18 artigos 

científicos. 

- O parto 
humanizado 
apresentou como 
atributo essencial o 
respeito à fisiologia 
do nascimento, 
expressa uma 
experiência 
humana com 
utilização das boas 
práticas para 
promoção do 
nascimento seguro 
e ativo.  
- Verificou-se a 
influência da 
qualidade do pré-
natal, a estrutura 
física das 
maternidades. 

Percepção 

das 

puérperas 

SILVA et al. 

(2017) 

Descrever a 

percepção das 

puérperas 

- A assistência 
humanizada 
durante o trabalho 
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acerca da 

Assistência 

de 

enfermagem 

no parto 

Humanizado

. 

acerca da 

assistência de 

enfermagem no 

parto 

humanizado em 

uma 

maternidade 

pública de 

Teresina- PI. 

de parto e parto 
proporcionaram um 
maior conforto e 
satisfação para as 
puérperas; 
- As técnicas 
alternativas 
utilizadas para alivio 
da dor. 

Abordagem 

da equipe de 

enfermagem 

acerca do 

parto 

humanizado 

no pré-natal: 

uma revisão 

narrativa 

RAGAGNIN et 

al. 

(2017) 

Identificar nas 

publicações da 

literatura 

científica as 

contribuições 

desenvolvidas 

pela equipe de 

enfermagem 

acerca das 

abordagens 

quanto ao parto 

humanizado 

durante as 

consultas no 

pré-natal. 

- Percepção da 
equipe de 
enfermagem 
referente às 
práticas educativas 
no pré-natal; 
- o despreparo do 
profissional no 
atendimento à 
gestante e à 
parturiente; 
- Importância dos 
sentimentos 
vivenciados pelas 
gestantes durante o 
ciclo gravídico-
puerperal. 

Análise da 

assistência 

ao binômio 

mãe-bebê 

em centro 

de parto 

normal 

ROCHA et al. 

(2017) 

Compreender o 

atendimento ao 

binômio mãe-

bebê em um 

Centro de Parto 

Normal da rede 

pública, com a 

especificidade 

do parto anterior 

na rede 

hospitalar. 

- No processo 
parturitivo, a 
presença de um 
acompanhante faz-
se importante como 
boa prática para o 
trabalho de parto e 
parto. A Lei nº 
11.108/2005 prevê 
o direito ao 
acompanhante de 
livre escolha 
durante todo o 
período de trabalho 
de parto, parto e 
pós-parto; 
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- A assistência 
prestada e a forma 
de relacionamento 
entre parturiente e 
profissional de 
saúde também são 
detalhes 
importantes frente à 
humanização do 
parto e nascimento. 

Separação 

da mulher e 

seu 

acompanha

nte no 

nascimento 

por cesárea: 

uma 

violação de 

direito. 

 

ALMEIDA et al. 

(2018) 

Desvelar a 

experiência da 

mulher e seu 

acompanhante 

que tiveram o 

direito de 

compartilhar o 

nascimento de 

seu filho violado. 

- Experiência da 
mulher em não ter 
acompanhante na 
sala cirúrgica;  
-Experiência do 
acompanhante em 
aguardar o 
nascimento 
sozinho; 
-Poder dos 
profissionais de 
saúde sobre a cena 
do nascimento. 

Assistência 

obstétrica 

no processo 

de parto e 

nascimento. 

OLIVEIRA et 

al. 

(2018) 

Caracterizar a 

assistência 

obstétrica 

vivenciada por 

docentes de 

uma 

Universidade 

Pública de Minas 

Gerais, durante 

a última 

experiência do 

processo de 

parto e 

nascimento em 

ambiente 

hospitalar. 

- A via de parto de 
maior frequência foi 
a cesariana com 
95%; 
- A escolha do 
acompanhante foi 
possível para 
92,5%; 
- Na associação 
entre as variáveis 
escolha do 
acompanhante com 
a idade por ocasião 
do último parto, 
apresentou 
resultado 
estatisticamente 
significativo. 

Práticas 

obstétricas 

LIMA  et al 

(2018) 

Identificar as 

práticas 

- Observou-se que 
36% dos partos 
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de uma 

maternidade 

pública em 

Rio Branco-

AC 

obstétricas na 

assistência ao 

parto e 

nascimento em 

uma 

maternidade 

pública de Rio 

Branco, Acre. 

nacionais são feitos 
utilizando a 
manobra de 
Kristeller.  
- É muito comum o 
uso de ocitocina 
para acelerar o 
trabalho de parto e 
violências 
obstétricas. 

Tecnologias 

do cuidado 

na 

enfermagem 

obstétrica: 

contribuição 

para o parto 

e 

nascimento. 

DUARTE et al 

(2019) 

Identificar as 

tecnologias do 

cuidado 

utilizadas por 

enfermeiras 

obstétricas em 

um Centro de 

Parto Normal. 

-A enfermeira 
obstétrica utiliza 
métodos não 
farmacológicos 
como banho de 
aspersão, 
massagem, bola 
suíça, cavalinho, 
aromaterapia, 
musicoterapia, livre 
movimentação, 
ambiente acolhedor 
e presença do 
acompanhante, 
como práticas do 
seu cuidado junto 
às mulheres.  

Retrato das 

práticas 

obstétricas 

em uma 

maternidade 

pública. 

INAGAKI et al. 

(2019) 

Identificar as 

práticas 

obstétricas 

adotadas 

durante a 

assistência ao 

parto e 

nascimento. 

-Embora muitas 
vezes o ambiente 
hospitalar seja  
desfavorável, como 
situações de 
superlotação, faz-
se necessário que 
os profissionais 
sejam 
sensibilizados, 
procurando prestar 
um atendimento 
holístico. 

Contribuiçõ

es do 

Enfermeiro 

JARDIM; 

SILVA; 

FONSECA 

Compreender as 

contribuições do 

enfermeiro no 

- As orientações do 
enfermeiro dizem 
respeito a muitos 
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no Pré-Natal 

para a 

Conquista 

do 

Empoderam

ento da 

Gestante. 

(2019) pré-natal para o 

incentivo ao 

empoderamento 

feminino no 

processo de 

parturição 

natural, sob a 

ótica da 

gestante. 

aspectos da 
gravidez; 
- Não são 
observadas durante 
o pré-natal ações 
que promovam a 
compreensão dos 
direitos da mulher 
durante a gestação 
e principalmente no 
parto. 

O plano 

individual de 

parto como 

estratégia 

de ensino-

aprendizage

m das boas 

práticas de 

atenção 

obstétrica. 

NARCHI et al. 

(2019) 

Os objetivos da 

presente 

investigação 

foram verificar o 

conhecimento 

dos discentes 

sobre o PIP e 

conhecer sua 

opinião a 

respeito dele e 

de sua utilização 

no ensino-

aprendizagem 

teórico e prático 

das boas 

práticas 

obstétricas. 

- Promove 
empoderamento e 
autonomia; 
- Orienta sobre as 
intervenções no 
parto e nascimento; 
- Promove 
educação em 
saúde. 

 

De acordo com os artigos selecionados e pesquisados 

existem diversos métodos não farmacológicos que 

proporcionam alívio da dor na hora do parto, o que permite 

a mulher mais conforto durante todo o processo, mas grande 

parte das parturientes desconhecem essas técnicas que podem 

ser trabalhadas desde o pré-natal, o que automaticamente 

diminuiria o número de parto cesárea. Dentre esses métodos, o 

mais conhecido é o banho de chuveiro, no entanto, outras 
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técnicas como a deambulação, massagem lombossacral, 

relaxamento muscular e os exercícios respiratórios, são 

comprovados na literatura como auxiliadores eficazes no alívio 

da dor durante a fase ativa do parto (ALMEIDA; ACOSTA; 

PINHAL, 2015). 

Ao utilizar práticas educativas durante o pré-natal o 

enfermeiro, com o qual a mulher estabelece um laço de 

confiança baseada no cuidado integral, proporciona segurança 

e bem-estar para as mulheres, pois dúvidas quanto à fisiologia 

corporal e transformações que ocorrerão durante todo período 

gravídico são sanadas, possibilitando ajudá-la a combater 

medos e anseios sobre o parto (RAGAGNIN, 2017). 

Nesse contexto assistencial, uma das estratégias que 

viabilizam a autonomia das mulheres durante esse período do 

processo de parto é a elaboração do Plano Individual de Parto 

(PIP), que desde 2014 é uma prática que vem ganhando 

espaço no pré-natal, devido aos resultados positivos após o 

parto, pois ao chegar na instituição, além de já existir uma 

compreensão global sobre o partejar e os desejos das mulheres 

expressados no PIP, este documento favorece a apropriação 

da autonomia da mulher e a sensibilização dos profissionais de 

saúde que à assistem (NARCHI et al, 2019). 

Vale salientar que grande parte das mulheres identificam 

a importância de realizar o pré-natal, no entanto, no sentido de 

evitar doenças ou por medo que o serviço público de referência 

não as recebam caso não realizem as consultas de rotina, mas 

não compreendem que este também é um momento de 

construção da autonomia diante das decisões que serão 

tomadas posteriormente. (JARDIM; SILVA; FONSECA, 2019). 

De acordo com pesquisas realizadas existem muitas 

evidências científicas que abordam o quanto boas práticas na 

assistência de enfermagem durante a gestação e parto 
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proporcionam melhores resultados, já o uso de intervenções 

desnecessárias, além de gerarem resultados negativos causam 

muita insatisfação para as mulheres, levando-as muitas vezes 

a optar por cesarianas. No Brasil, cesáreas apresentam índices 

absurdos, ocupando inclusive uma posição considerável no 

ranking mundial, já que é preconizado pelo ministério da saúde 

que a taxa de parto cesáreo realizado em determinada 

instituição não pode ultrapassar 15%, no entanto, a média é de 

40 a 54% em algumas instituições da rede pública e até 84% 

quando se trata de instituições ligadas aos planos de saúde 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Destaca-se também, que cada mulher vivencia a 

parturição ao seu modo e de acordo com o contexto no qual 

está inserida, observa-se que mulheres com experiências 

positivas advindas do trabalho de parto, apresentam maiores 

probabilidades de exercerem a maternidade de forma mais 

prazerosa do que aquelas que vivem esse período de forma 

traumática. (MONTEIRO; HOLANDA; MELO, 2017). 

Faz-se emergente a existência de um profissional de 

saúde que proporcione apoio a  mulher, sendo assim, a 

educação permanente para esses profissionais que atuam 

durante o parto e nascimento, que domine além dos 

conhecimentos tecnológicos inerentes ao processo de parto, 

conhecimentos pautados na humanização do processo de 

parturição (SILVA et al., 2017). 

De acordo com estudo realizado no Rio de Janeiro, a 

enfermagem obstétrica é fundamental para o processo do parto, 

pois estes profissionais estão habilitados para promover 

cuidados através da utilização de práticas que contribuem 

positivamente ao nascimento, tais como: relaxamento da 

mulher durante o banho de aspersão em água quente, que 

acelera o processo de dilatação uterina e uma descida do bebê 
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mais leve e sem uso de técnicas farmacológicas; outra técnica 

interessante é a aromoterapia, que através do toque e do cheio, 

usa os sentidos da mulher como auxilio natural para o trabalho 

de parto, oleos essenciais com aroma delicado como lavanda, 

jasmin e laranja, que apresentam respostas significativas 

acerca da dor e ansiedade da parturiente, podem ser 

associados às massagens que reduzem a dor lombar (DUARTE 

et al, 2019). 

Observou-se que não se comenta durante o pré-natal é 

como será o pós-parto, diversas mulheres relatam violências 

obstétricas, desde coisas que gostariam de fazer durante o 

trabalho de parto como caminhar pelos corredores do hospital, 

ter a opção de escolher um parto com anestesia, como a 

violação do corpo ou pressão psicológicas provocada por 

profissionais de saúde na hora do parto, por exemplo, a 

episiotomia indesejada, suturas infectadas, lavagem intestinal, 

tricotomia dos pelos vaginais, ofensas morais, cicatrizes devido 

a cesáreas, o que nos remete a perceber que o parto pode 

muitas vezes trazer dor e sofrimento (CARNEIRO, 2015). 

Conforme Zanardo et al (2017), 25% das mulheres que 

foram entrevistadas para construção do seu artigo sofreram 

algum tipo de violência durante o trabalho de parto.  

Uma dessas violências é não permitir a presença do 

acompanhante no momento da cesárea, o que evidencia o 

quanto os profissionais de saúde tem poder sobre as rotinas 

institucionais, embora  estar presente durante o parto seja um 

direito garantido por lei para o acompanhante de escolha da 

mulher (ALMEIDA et al, 2018). 

Dentre as boas práticas para o trabalho de parto 

humanizado, destaca-se também o relacionamento entre a 

parturiente e o profissional de saúde (ROCHA et al, 2017). 
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Embora existam muitas recomendações, algumas 

mulheres ainda relataram que foram obrigadas a ficar na 

posição de litotomia ou supina na hora do parto, pois as 

gestantes muitas vezes desconhecem que podem escolher 

outras posições que sejam mais confortáveis (JARDIM; SILVA; 

FONSECA, 2019). 

Outra informação importante é que os partos assistidos 

por enfermeiros proporcionaram o contato pele a pele, sabe-se 

que quando não ocorrem intercorrências no parto este 

momento é fundamental para estabelecer o vínculo afetivo 

entre a mãe e o bebê, nesse primeiro contato acontece a 

transição de parentalidade. Esta também é uma ótima 

oportunidade para estimular o aleitamento materno, que diminui 

a morbimortalidade materna e neonatal (INAGAKI et al, 2019). 

Dentre as práticas profissionais que as gestantes 

desaprovam durante o trabalho de parto, por ser incômodo e 

principalmente prejudicial, está a manobra de Kristeller, muito 

utilizada quando a mulher chega a exaustão e se aplica uma 

pressão manual no útero superiormente, causando dor e 

sofrimento para a mulher. A taxa nacional de sua utilização é de 

36% e em determinada instituição 9,3% de partos realizados na 

presença de enfermeiros obstetras utilizaram esta manobra 

(LIMA et al, 2018). 

Humanizar, no sentido amplo da palavra, significa ter um 

novo olhar para o fazer em saúde, trata-se de substituir 

conceitos biologicistas por conceitos que valorizem a 

necessidade da mulher durante o trabalho de parto e posterior 

puerpério, em busca de minimizar as diversas dificuldades 

encontradas durante este processo, como: estrutura 

inadequada, profissionais desqualificados para promover o 

trabalho de parto humanizado, ausência de políticas de 

humanização em alguns hospitais, falta de respeito para os 
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aspectos naturais do parto que a mulher deseja vivenciar, 

fazendo muitas vezes induções medicamentosas em busca de 

encurtar o trabalho de parto e transformar o ambiente hospitalar 

em um local acolhedor e humanizado. (CASSIANO et AL, 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Mesmo depois de quase 20 anos da publicação do 

manual da atenção ao parto e nascimento, algumas instituições 

de saúde ainda se baseiam em técnicas invasivas e 

medicamentosas. É necessário rever esses conceitos para 

garantirmos uma atenção materno-infantil qualificada,são 

consideradas práticas prejudiciais ou ineficazes que 

necessitam ser substituídas por um atendimento humanizado 

em que o binômio parturiente/recém-nascido tenham o direito 

de escolher a forma de nascer. 

Além de colocar em prática as políticas de saúde 

vigentes é fundamental proporcionar aos profissionais que 

atuam diretamente com este público alvo, capacitações, 

atualizações para que se possa desenvolver um novo olhar 

para a forma de conduzir o processo do parto e nascimento. 

 O enfermeiro como grande articulador nesse contexto é 

capaz de somar seu conhecimento teórico/prático para melhor 

conduzir as questões emocionais desta mulher que está 

vivenciando o momento do parto. 

Observou-se também que muitas mulheres 

desconhecem as técnicas não farmacológicas de alívio da dor 

durante o parto, o que poderia ser trabalhado com elas desde o 

pré-natal, já que uma construção fortalecida durante as 

consultas de pré-natal com o enfermeiro favorecerão 

significativamente durante o processo de partejar.  
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Este estudo não tem a pretensão de encerrar a temática, 

sendo necessário muitas outras pesquisas sobre o assunto afim 

de favorecer o aperfeiçoamento da prática profissional não só 

da equipe de enfermagem como de todos que compõe a equipe 

multiprofissional e estão inseridos na assistência ao parto. 
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RESUMO: O estudo teve por objetivo identificar as 
potencialidades e fragilidades percebidas pelos estudantes da 
graduação sobre o uso da simulação realística no ensino de 
enfermagem. Estudo descritivo com abordagem qualitativa, do 
tipo pesquisa-ação.  Participaram do estudo 37 estudantes da 
graduação em enfermagem de uma universidade pública 
federal brasileira. Para a análise dos dados, utilizou-se o 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Identificou-se o total de 74 
expressões-chave, 6 ideias centrais e 9 DSC. A possibilidade 
de aproximação entre teoria e prática e com os cenários 
práticos; e o aprender com os erros foram as potencialidades 
mais percebidas pelos estudantes. Entre as fragilidades, foram 
referenciadas o nervosismo, a participação, a logística e a 
infraestrutura. Ao identificar fatores que podem influenciar no 
ensino e aprendizagem a partir do uso da simulação, tem-se a 
oportunidade de refletir, criar e recriar estratégias que tenham 

mailto:lucas.b.romao@gmail.com


POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA SIMULAÇÃO CLÍNICA: PERCEPÇÕES 

DE ESTUDANTES 

384 
 

como premissa a melhoria dos materiais e métodos que 
desemboquem numa formação mais completa para o cuidado. 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Pesquisa em 

Educação de Enfermagem. Simulação. Estudantes de 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que os enfermeiros constituem a maior força de 

trabalho em saúde. Nesta perspectiva, para que a formação 

destes profissionais seja de qualidade é indispensável que as 

instituições formadoras disponham de infraestrutura adequada, 

currículos planeados e parcerias (COSTA et al., 2015). A 

perspectiva é que a formação destes profissionais seja 

transformativa e interprofissional (REEVES et al., 2016). 

Neste sentido, a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) têm 

encorajado os países a promover reformas e melhorias na 

formação de profissionais de saúde (REEVES et al., 2016; 

CASSIANI et al., 2017). Assim, as tendências pedagógicas para 

a educação em enfermagem sinalizam para a inserção de 

metodologias inovadoras (COSTA et al., 2015). Para isso, é 

necessário, também, disponibilizar investimentos estruturais, 

acesso a laboratórios, tecnologias e recursos para o 

desenvolvimento de competências e habilidades (COSTA et al., 

2016). 

Dessa forma, a simulação clínica insere-se neste 

contexto, possibilitando treinar e adquirir habilidades, num 

ambiente que permite o erro, sem comprometer a segurança do 

doente (COSTA et al., 2016; COSTA et al., 2018). A OMS 

recomenda, que profissionais de saúde e instituições de 



POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA SIMULAÇÃO CLÍNICA: PERCEPÇÕES 

DE ESTUDANTES 

385 
 

educação e formação devem usar simulação na educação dos 

seus estudantes e no treino (MARTINS, 2017). Neste sentido, 

a simulação pode ser pensada como uma possibilidade de 

transformação durante a preparação de estudantes para a 

prática de enfermagem (COSTA et al., 2019).  

Nessa perspectiva, ao considerar a relevância de 

analisar estratégias que culmine na formação de recursos 

humanos em saúde e enfermagem, é prudente identificar as 

diversas concepções dos sujeitos que participam deste 

processo de formação. Desta forma, o estudo teve por objetivo 

identificar as potencialidades e fragilidades referidas pelos 

estudantes da graduação sobre o uso da simulação realística 

no ensino de enfermagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 

qualitativa, do tipo pesquisa-ação. A pesquisa foi desenvolvida 

num componente curricular da graduação em enfermagem de 

uma universidade pública do nordeste brasileiro.  

Ao considerar a relevância de proporcionar diferentes 

estratégias de ensino e aprendizagem, inseriu-se a simulação 

realística na disciplina, a partir do estudo do programa do 

componente curricular anteriormente referido. Foram criados e 

executados três cenários de simulação, a saber: imunização de 

adultos; atendimento e abordagem do doente hipertenso na 

atenção básica; e idoso institucionalizado.  

Os cenários foram estruturados a partir das prioridades 

elencadas pelos docentes da componente curricular e seguiam 

a seguinte estrutura: nome do cenário, objetivos, competências 

e habilidades, materiais, descrição do caso, orientações para 
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diálogo/ator, e objetivos/questão norteadora para o debriefing. 

A validação destes aconteceu através da procura de consenso 

dos docentes e, nas situações divergentes, procurando apoio 

externo de perito nas áreas em questão.  

Os três cenários foram executados num único dia e 

tiveram a duração média de 40 minutos por cenário, incluindo o 

debriefing. Para as simulações, utilizou-se a ferramenta 

paciente-padrão, que são atores treinados para atuar e 

reproduzir comportamentos de doentes em diversas situações 

e estabelecimentos de assistência à saúde (COSTA et al., 

2019). Três atores foram contratados e treinados, pelos 

pesquisadores, para desenvolver os papéis estabelecidos no 

projeto.  

Um script para os atores foi desenvolvido pelos 

pesquisadores, contendo um esquema de falas e respostas 

para possíveis questionamentos de estudantes durante a 

execução dos cenários. Além disso, as simulações seguiram as 

seguintes etapas pedagógicas: ambientação, execução dos 

cenários, e debriefing.  

Os estudantes foram alocados aleatoriamente, por sorteio, 

em dois grupos, convidados a participar e abordar os atores – 

um estudante por cenário - posteriormente foi realizado a 

ambientação – exploração dos recursos disponíveis nos 

cenários - e procedendo à execução dos mesmos. Ao término, 

os grupos participaram do momento de discussão e reflexão, 

sendo utilizada a técnica do debriefing e suas etapas 

(descrição, análise e síntese) (ALMEIDA et al., 2016). 

Participaram do estudo 37 estudantes de enfermagem. 

Destes, três ativamente nos cenários, os demais ficaram na 

condição de observadores e participação nas etapas do 

debriefing. Foram incluídos os estudantes regularmente 
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matriculados na disciplina no primeiro semestre de 2014 e que 

cumpriam os seguintes critérios de elegibilidade: estudantes da 

graduação em enfermagem regularmente matriculado da 

disciplina de Atenção Integral à Saúde II e ter frequentado no 

mínimo duas, das três simulações executadas.  

Ao término da simulação, foram convidados a responder a 

um instrumento contendo a seguinte questão: “ao considerar os 

cenários de simulação reproduzidos durante a componente 

curricular, discorra sobre as potencialidades e fragilidades que, 

em sua opinião, pode ser destacado a partir das vivências na 

simulação.” Os três cenários foram avaliados a partir deste 

instrumento, em aplicação única.  

Os dados colhidos foram organizados num banco de 

dados eletrônicos por meio de digitação em planilhas 

subdividas em grupos temáticos. Para a construção das 

planilhas, utilizou-se o software Microsoft Excel, versão 2010. 

Após este processo, os dados foram analisados 

qualitativamente através do método do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) e através da estatística descritiva simples 

(LAFÈVE; LAFÈVE, 2003).  

Os resultados foram analisados manualmente, sendo 

utilizadas as seguintes figuras metodológicas: expressões-

chave, ideias centrais e DSC. Para a caracterização dessas 

figuras metodológicas, foi atribuído um código numérico. As 

ideias centrais e os discursos foram codificados com as iniciais 

do DSC e apresentados com os seguintes codinomes: DSC1, 

DSC2, DSC3, DSC4, DSC5, DSC6, DSC7, DSC8 e DSC9.   

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, o estudo teve em consideração a garantia dos 

princípios éticos e legais que regem a pesquisa em seres 

humanos, preconizados na Resolução Nº 466/2012 do 
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Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e teve 

parecer favorável sob protocolo nº 579.233, CAAE: 

25928714.8.0000.5537.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a transcrição dos dados contidos no instrumento, 

procedeu-se à identificação e extração das expressões-chave, 

ideias centrais e discursos. No que se refere às potencialidades, 

identificou-se o total de 37 expressões-chave, 3 ideias centrais; 

o que gerou 3 DSC. Já as fragilidades percebidas geraram 37 

expressões-chave, 6 ideias centrais e 6 DSC. Com a finalidade 

de melhor compreender a percepção coletiva referente às 

questões supracitadas, construíram-se os discursos 

apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1. Percentagens de ideias centrais e Discurso do 

Sujeito Coletivo a partir das potencialidades percebidas pelos 

estudantes de Enfermagem referente à metodologia da 

simulação realística. Natal, RN, Brasil, 2014. 
Ideia central e 

frequência (%) 

DSC 

 

 

 

 

 

A simulação permite 

uma aproximação 

com os cenários 

A simulação é muito importante, põe em prova real o que 

acontece no atendimento na unidade de saúde. Pois 

proporciona uma vivência para que possa ser usada em 

outras futuramente, seja uma situação semelhante ou não. 

A vivência faz refletir sobre como melhorar a comunicação 

e assuntos pendentes para prover uma atenção integral 

ao paciente. Também porque trabalha a interação entre os 
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práticos da Atenção 

Básica. 

(63,89%) 

diversos membros da equipe de saúde. [...] como 

estivéssemos na própria prática da Atenção Básica. 

É possível detectar os aspectos básicos e essenciais para 

um melhor desempenho na prática, pois é oportunizado o 

acesso e análise sobre as formas de atuar na prática, 

conhecer a realidade de pacientes e aplicar as 

intervenções de acordo com suas necessidades. É 

importante se deparar com uma situação próxima da 

realidade e discutir sobre isso.  

A forma de colocar o aluno frente a uma realidade que 

possivelmente vai se deparar na prática na unidade de 

saúde faz com que eu reflita que tenho que dominar o 

assunto para que eu possa prestar um atendimento de 

qualidade ao usuário.  

 

 

 

A simulação permite 

uma aproximação 

entre a teoria e a 

prática. 

(22,22%) 

Considero ponto positivo a possibilidade de ligar a teoria à 

prática, dessa forma ajudou a fazer uma recapitulação do 

conteúdo estudado. Além disso, o cenário ajuda a agregar 

novos conhecimentos, principalmente na hora da 

discussão em grupo. Ajudou a sintetizar conteúdos, de 

forma que o que eu tinha dúvidas na teoria acabou 

esclarecendo após as simulações. 

Mais uma vez fiquei bastante surpreendida e feliz, pois 

percebemos a importância da vivência e da experiência 

nas disciplinas anteriores, pois pude aplicar os 

conhecimentos aprendidos e agregar conhecimentos 

referentes a outras vivências que já passamos em algum 

momento da graduação. 

 

 

 

 

Os erros cometidos nas simulações atentam para que eu 

não os repita em situações reais, pois permite analisar a 

cena em seu contexto [...]. As simulações foram 

extremamente válidas para que pudéssemos perceber 
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A simulação permite 

aprender com os 

erros. 

(13,89%) 

como agir e onde devemos melhorar, pois as pequenas 

falhas ajudam a fixar melhor e evitar erros ou enganos 

numa próxima vez.  

É importante poder perceber o que estou fazendo de 

errado e corrigir para que eu nãos os repita no estágio. Sei 

que vou sempre lembrar as cenas, quando eu me deparar 

com situações semelhantes. 

Fonte: originário da própria pesquisa. 

 

No que se refere às ideias centrais relacionadas com as 

fragilidades da simulação realística percebidas pelos 

estudantes da graduação em enfermagem, o quadro 2 

apresenta os resultados. 

 

Quadro 2. Percentagens de ideias centrais e Discurso do 

Sujeito Coletivo a partir das fragilidades percebidas pelos 

estudantes de Enfermagem referente à metodologia da 

simulação realística. Natal, RN, Brasil, 2014. 
Ideia central e 

frequência (%) 

DSC 

 

 

 

Participar das 

simulações gerou 

nervosismo. 

(50,00%) 

O nervosismo foi grande, pois a surpresa da cena causa 

isso, devido o caso ser apresentado e em seguida já 

ocorrer o atendimento. Mas o nervosismo é só no 

momento, depois passa, acho que é só a primeira 

aproximação mesmo [...], Mas em situações reais isso 

também é comum. Além disso, tem a pressão do momento, 

por ter que fazer algo novo, pela primeira vez, e em frente 

a todos. A exposição ao público atrapalha. Alguns colegas 

criticam os outros, por errarem alguma coisa, isso é ruim.  

 

 

Infelizmente não é possível todos participarem do cenário. 

[...] deveria ser aplicada sempre para todos os alunos e não 
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Nem todos 

participam da 

simulação. 

(19,44%) 

apenas um único aluno executar e o restante apenas 

observar. Entendo que o tempo é curto, porém seria 

interessante que todos pudessem vivenciar e não só 

assistir, pois nem todos tiveram a oportunidade de atender 

o paciente. 

Deveria ter mais 

simulações. 

(11,11%) 

São poucos casos estudados e o tempo para desenvolver 

atividades. [...] essas simulações deveriam ocorrer também 

em outras situações, pois envolve toda a turma e ajuda a 

fixar a teoria dada em sala de aula. Acho que poderia ser 

feito outras vezes, não só três.  

A simulação exige 

um tempo para 

estudar e relembrar 

os conteúdos. 

(8,33%) 

Achei pouco tempo entre a simulação e o conteúdo da sala 

de aula. Pois é importante ter um pouco mais de tempo 

para estudar e refletir sobre o assunto abordado em sala. 

Além disso, os casos eram muito complexos, não dava para 

lembrar tudo da teoria. 

A simulação 

permite observar as 

atitudes. 

(5,56%) 

 

O ponto negativo da simulação é percebemos que somos 

falhos em algum momento da simulação [...]. Além disso, 

ter um tempo delimitado para pensar e discutir estratégias 

é muito difícil. 

A infraestrutura 

deixou a desejar. 

(5,56%) 

O que poderia ser inserido na simulação era um cenário 

mais característico, para ficar mais próximo da realidade, 

pois não tem todos os materiais disponíveis. 

 

Fonte: originário da própria pesquisa. 

 

Os discursos evidenciam a relevância de vivenciar 

cenários antes mesmo de se deparar com a prática num 

paciente real, permitindo o favorecimento de uma 

aprendizagem mais significativa, como também a possibilidade 

de vivenciar o papel do enfermeiro (COSTA et al,. 2015). É 
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indispensável que os estudantes de enfermagem vivenciem 

procedimentos, rotinas e condutas de modo a lhes dar a 

oportunidade de sentirem, agirem e refletirem sobre situações 

comumente encontradas na realidade dos cenários de 

assistência à saúde e dos seus fenômenos.  

Nesse aspecto, ao procurar soluções de problemas 

vivenciados, o estudante compreende a aplicação dos 

conteúdos teóricos com sua prática profissional. Desta forma, 

cada vez mais se evidencia a procura de formações de nível 

superior, em especial de enfermagem, que permitam aos 

estudantes metodologias de ensino contextualizadas 

(MENDES et al., 2012).  

A contextualização providencia a visibilidade de situações 

comumente encontradas na prática, aumentando a 

compreensão e a retenção de conhecimentos, resultando em 

aprendizagem; promovendo o desenvolvimento de 

competências transversais, análise, reflexão, troca de 

conhecimento e até mesmo o trabalho em equipe. Assim, em 

situações semelhantes, o mesmo conhecimento poderá ser 

aplicável mais facilmente (MENDES et al., 2012).  

Dado ao que foi exposto, reflete-se a respeito da 

importância de fazer com que o estudante de enfermagem 

agregue novos conhecimentos a outros anteriormente 

adquiridos provenientes de diferentes componentes 

curriculares. 

Ao considerar a complexidade e as características 

inerentes aos estabelecimentos de assistência à saúde, é 

requerida ao enfermeiro uma constante capacidade de atualizar 

os seus conhecimentos e refletir sobre a sua atuação (COSTA 

et al., 2015).  
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A simulação proporciona não somente a prática de 

habilidades clínicas de enfermagem, como também, possibilita 

a empatia com a profissão. Essa técnica de ensino permite a 

aproximação do estudante à realidade com a qual ele se 

depararará (COSTA et al., 2017). 

No que se refere à articulação entre a teoria e a prática, 

tem-se que a partir da simulação, os estudantes são capazes 

de transferir conhecimento de simulação para a clínica e as 

suas habilidades de pensamento crítico que aprenderam ao 

longo do curso de enfermagem (LINN; CAREGNATO; SOUZA, 

2019).  
 Além de articular a teoria e a prática, a simulação permite 

o desenvolvimento da comunicação efetiva e o 

desenvolvimento do pensamento crítico (COSTA et al., 2017). 

Um estudo brasileiro também revelou que a vivência em 

ambientes simulado permite refletir sobre as práticas e as 

atitudes diante do contexto real(OLIVEIRA et al., 2015). Nessa 

perspectiva, os estudos nacionais e internacionais estão em 

consonância com alguns dos resultados aqui apresentados. 

As falas evidenciam que os entrevistados visualizam a 

simulação como uma oportunidade para uma aprendizagem por 

possibilitar reflexões a partir dos erros. O contato com 

pacientes/usuários durante a formação de enfermeiros é, sem 

dúvida, indispensável. Porém, é preciso considerar a 

necessidade de uma formação que permita que esse contato 

seja potencialmente benéfico. 

Cabe identificar as situações que podem comprometer a 

segurança do doente, a partir de uma situação de erro do 

estudante e ou profissional: a tomada de decisão, a diversidade 

dos eventos de doença, diferentes profissionais e a diversidade 

tecnológica. Sendo assim, é importante que os educadores de 



POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA SIMULAÇÃO CLÍNICA: PERCEPÇÕES 

DE ESTUDANTES 

394 
 

enfermagem permitam estratégias de ensino que promovam 

meios educacionais sem desmerecer a segurança do doente 

(COSTA et al., 2016). 

A possibilidade de cometer erros sem se deparar com 

nenhuma consequência clínica ou dano real sobre a vida 

humana ganha evidência em termos de formação e 

desenvolvimento de habilidades clínicas através de estratégias 

de ensino como a simulação (COSTA et al., 2018B). A 

perspectiva é que haja ganhos para os estudantes como a 

capacidade de ação e reflexão (BOOSTEL et al., 2018). 

O nervosismo é uma sensação comumente encontrada 

em situações que o estudante de enfermagem se depara com 

o novo e ou com experiências que o coloquem na posição de 

avaliado. Cabe ao docente observar, proporcionar um clima de 

confiança e encorajá-lo a vivenciar os cenários simulados 

(BOOSTEL et al., 2018). A inserção da simulação em diversas 

disciplinas do currículo pode tornar o estudante familiarizado 

com essa metodologia e reduzir o sentimento de nervosismo e 

ansiedade.  

Além disso, a simulação possibilita a observação e o 

julgamento crítico dos cenarios construídas com intuito 

educativo. Neste momento, é relevante que estudantes e 

facilitadores promovam um clima de cooperação e 

compreensão mútua. Um debriefing não julgador pode ser um 

elemento fundamental neste processo (COUTINHO; MARTINS; 

PEREIRA, 2016).  

Nas seções de simulação, em alguns momentos, pode 

requerer a participação direta de poucos estudantes - execução 

do cenário - especificamente em situações que este exige 

apenas a atuação de um único estudante, porém mesmo em 

situações desta natureza a participação do grande grupo é 
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necessária e útil. Por ser uma proposta que envolve os 

estudantes, o sentimento de querer participar nos cenários 

pode ser comumente pretendido. 

 No momento do debriefing, todos os estudantes, tanto os 

que têm contato direto com o doente, quanto os que 

observaram os cenários têm a oportunidade de explorar e 

refletir sobre o cenário vivenciado. As reflexões tecidas a partir 

dos cenários vivenciados são uma forma de agregar 

conhecimentos, refletir criticamente, e consequentemente 

agregar valores que podem ser indispensáveis para a 

formação.  

É importante considerar a relevância de diversificar as 

estratégias de ensino e aprendizagem no percurso de formação 

do enfermeiro. A inserção da simulação realística no contexto 

do currículo em Enfermagem é uma forma de oferecer ao 

estudante outras oportunidades. 

A aula expositiva e discussões grupais têm grande 

importância, porém é imprescindível considerar a necessidade 

de utilizar outras técnicas de ensino quando se trabalha com 

diferentes perfis e preferências de aprendizagem. Alguns 

estudantes aprendem melhor somente com aulas expositivas, 

outros com instrumentos audiovisuais, outros gostam de 

participar e interagir ativamente. Desta forma, ao disponibilizar 

diversos recursos o estudante tem possibilidade de aprender 

mais facilmente.  

No que se refere ao tempo necessário entre outros 

momentos de ensino e aprendizagem e a simulação, é 

importante a organização cronológica e a organização de 

momentos que têm por objetivo identificar como o estudante de 

enfermagem tem compreendido e assimilado os conteúdos 

propostos noutros momentos. Nesse processo, é interessante 
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que o estudante tenha acesso a todas as informações do 

processo de exposição teórica dos conteúdos trabalhados em 

sala de aula, pesquise outras informações, reflita e sintetize a 

proposta trabalhada.  

No contexto estudado, as simulações foram realizadas 

imediatamente após o término da exposição teórica dos 

conteúdos objetos dos cenários desenvolvidos. Em razão das 

características de carga horária da componente curricular alvo 

da intervenção, não foi possível a viabilização de momentos 

anteriores à execução dos cenários criados. 

 Nesta perspectiva, é importante destacar a relevância da 

inserção da simulação num currículo bem estruturado e que 

favoreça tempo e sentido sobre o que está sendo aprendido. 

Pois, do ponto de vista da aprendizagem significativa, o 

conhecimento novo é agregado a um conhecimento prévio – 

que funciona como uma ancoragem – e essa incorporação do 

novo pode alterar o conhecimento anterior. Logo, o 

conhecimento prévio é o ponto chave para a aprendizagem 

significativa (AGRA et al., 2019).  

Na visão dos estudantes, a percepção sobre as suas 

atitudes é referida como um aspeto negativo. Talvez essa 

percepção esteja relacionada com o desafio de tomar decisões 

num curto período de tempo, que não deve ser delimitado pelo 

condutor do cenário, fazendo com que eles se sintam 

pressionados. Sob essa ótica, é importante promover um 

ambiente favorável, incluindo a apresentação do cenário, a 

tranquilização do estudante e a disseminação da ideia de que o 

objetivo é o aprendizado, independente de erros e vieses. 

A autoavaliação é importante, sendo necessário que o 

docente em casos de julgamento de atuação não satisfatória 

por parte do estudante, forneça orientações para que este 
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venha a melhorar o seu desempenho (BOOSTEL et al., 2018). 

Com isso, tem-se a possibilidade de refletir para a ação e refletir 

sobre a ação, levando o estudante para situações futuras 

(MARTINS, 2017).  

Ao planejar uma simulação, é importante ter em conta o 

incremento do ambiente com materiais e equipamentos que 

remetam ao ambiente daquilo que se pretende simular. No 

contexto estudado, apenas 5,56% da amostra sinalizou a 

necessidade de melhorias nos cenários simulados. No local do 

estudo não existe um laboratório específico para a realização 

de simulações. Nesta perspectiva, optou-se por utilizar espaços 

alternativos e pacientes-padrão como alternativa.  

Relativamente aos tipos de simuladores mais utilizados no 

ensino de enfermagem, a literatura aponta que o simulador 

baseado em computador de mesa, o simulador de doente, e o 

simulador de baixa tecnologia são os mais frequentemente 

utilizados (COSTA et al., 2015). Entretanto, podem-se 

desenvolver simulações de alta fidelidade, com elementos 

fidedignamente semelhantes aos encontrados nos cenários de 

prática, sem necessariamente dispor de simuladores de alta 

tecnologia e salas especiais para a simulação.  

Nas escolas mais tradicionais, os estudantes de 

enfermagem desenvolvem experiências clínicas quando estão 

trabalhando (COSTA et al., 2018B). Nesta perspectiva, a 

simulação é uma estratégia de ensino que deve complementar 

a formação tradicional, e, para tanto, os provedores da 

educação podem conseguir isto sem necessariamente terem 

laboratórios sofisticados no local (COSTA, 2018A). 

Sabe-se que o ambiente artificial de uma simulação clínica 

permite que os estudantes adquiram competências mais 

rapidamente do que a partir da prática clínica (COSTA et al., 
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2018A). Ao considerar as novas exigências de formação dos 

profissionais de saúde e enfermagem faz-se necessário 

oferecer uma formação mais complexa no contexto 

contemporâneo.  

Neste cenário, o investimento no ensino prático simulado 

é apontado como uma possibilidade (COSTA et al., 2016). Por 

ser uma estratégia dinâmica, atrativa e abrangente, a simulação 

deve ser utilizada em diversos contextos do ensino e de 

aprendizagem em enfermagem. 

 

CONCLUSÕES  

 

O estudo subsidiou a compreensão sobre a aplicação e o 

uso da simulação enquanto estratégia de ensino e 

aprendizagem no contexto do ensino de graduação em 

Enfermagem. Esta compreensão poderá contribuir para a 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, a partir do 

desenvolvimento de estratégias que minimizem as fragilidades 

e maximizem as potencialidades da simulação, refletindo em 

melhor qualificação profissional. 

A simulação, na visão dos estudantes da graduação em 

enfermagem, apresenta potencialidades e fragilidades. Entre as 

potencialidades, cita-se a possibilidade de aproximação dos 

cenários simulados com os cenários reais da prática, a 

possibilidade de conferir uma aproximação entre a teoria e a 

prática, e o aprender com os erros. As fragilidades passam por 

questões como o nervosismo, a infraestrutura, a observação 

das atitudes dos colegas em formação, as oportunidades em 

participar diretamente das simulações, o tempo para estudo e o 

uso da simulação em disciplinas isoladas.  



POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA SIMULAÇÃO CLÍNICA: PERCEPÇÕES 

DE ESTUDANTES 

399 
 

Neste estudo, as fragilidades foram apresentadas em 

maior quantidade categórica em relação às potencialidades da 

simulação, o que não significa que essa estratégia é percebida 

pelos estudantes como negativa e ou inviável já que as 

potencialidades apresentam uma maior convergência de ideias 

e discursos mais longos.  

Ao considerar as potencialidades e as fragilidades 

identificadas, recomenda-se que o uso da simulação realística 

faça presente no arsenal pedagógico durante a formação de 

enfermeiros. Além disso, as instituições formativas devem 

procurar melhorias e investimentos em práticas laboratoriais e 

recursos como simuladores. 
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RESUMO: As lesões por pressão (LP) retratam um desafio 
para a equipe multiprofissional, pois, na maioria das vezes, 
preveníveis. Esse estudo teve como objetivo avaliar a 
prevalência de LP em uma unidade de clínica médica de um 
hospital universitário. Trata-de um estudo descritivo, 
transversal, documental, utilizando os livros de notificação de 
LP da Unidade, no período de 2017 a 2019. Foram admitidos 
3.338 pacientes, destes, 158 apresentaram pelo menos uma 
LP, revelando uma prevalência de 4,73%. Os 158 pacientes 
apresentaram 226 lesões. 65,8% dos pacientes apresentaram 
apenas uma LP sendo as de estágio 2 predominantes. Cerca 
de 4,4% das lesões foram adquiridas na unidade estudada e as 
demais, em outros setores. Um percentual de  59,6% das lesões 
foram encontradas na região do tronco. 40,7% dos pacientes 
com LP estágio 1 tiveram tempo de permanência de 0 à 14 dias. 
Os pacientes com LP estágio  2 e 3 permaneceram por mais de 
21 dias internados (47,1% e 45,4%, respectivamente). É 
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necessário estimular a cultura da prevenção da LP, como a 
efetiva implantação e utilização de protocolos, pois a prevenção 
assegura a integridade do paciente garantindo-lhe mais 
qualidade de vida, além de reduzir custos ao sistema de saúde 
com hospitalizações prolongadas e complicações, abreviando o 
tempo de segregação do individuo do seu meio social. 
 
Palavras-chave: Lesão por pressão. Clínica médica. Pacientes 

internados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As lesões por pressão (LP) retratam um dos desafios 

para a equipe multiprofissional que buscam a prestação de uma 

assistência integrada, pois constituem uma categoria de lesões, 

na maioria das vezes, preveníveis. Seu desenvolvimento 

acarreta em altos custos para o sistema de saúde, com 

internações hospitalares e tratamentos, além de interferir 

negativamente no bem-estar físico, mental e social do paciente 

e de sua família, e mais gravemente, pode levar o indivíduo à 

morte (SARQUIS, 2014; VASCONCELOS, CALIRI, 2016). 

O surgimento da LP decorre da oclusão do fluxo 

sanguíneo ocasionada pela pressão sustentada exercida por 

uma força perpendicular à pele e tecidos subjacentes, 

geralmente em locais de proeminências ósseas em combinação 

com o cisalhamento, ou relacionadas ao uso de dispositivos de 

cuidado à saúde. Além destes, outros fatores podem alterar a 

tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento como 

microclima, nutrição, perfusão e presença de comorbidades 

(TEIXEIRA et al, 2017; SILVA et al., 2017). 

A atual classificação descrita pelo National Pressure 

Ulcer Advisory Panel –NPUAP (2016), descreve as seguintes 
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categorias de LPs: estágio 1, eritema não branqueável em pele 

intacta; estágio 2, perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme ou bolha intacta (preenchida com exsudato 

seroso) ou rompida, mantendo o leito da ferida viável, sem 

exposição de tecido adiposo e tecidos profundos; estágio 3, 

perda da pele em sua espessura total com tecido adiposo 

visível e, frequentemente, presença de tecido de granulação e 

epíbole (lesão com bordas enroladas); estágio 4, perda da pele 

em sua espessura total e perda tissular com exposição ou 

palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, 

cartilagem ou osso; não classificável, quando há perda tissular 

não visível por presença de esfacelo ou escara; e lesão por 

pressão tissular profunda, descoloração vermelho escura, 

marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. 

A prevalência de LP em hospital geral é bastante variável 

na literatura nacional e internacional, oscilando de 7 a 29%, 

sendo encontrada alta incidência em pacientes de Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI). Borghardt et al (2016) encontraram 

incidência de 22% num período de acompanhamento de quatro 

meses. Um levantamento realizado por Medeiros et al (2017) 

em várias UTIs de um hospital universitário apontou prevalência 

que variou entre 44,4% a 87,5% de pacientes com LP. 

Estima-se que 0,4% a 38% de pacientes hospitalizados 

desenvolvem lesão por pressão (LP), causando óbito em cerca 

de 60 mil indivíduos por ano, sendo ainda um problema de 

saúde persistente. Pesquisas evidenciam a importância de 

reduzir a sua incidência pela prevenção e identificação de 

fatores de risco, o que pode ocorrer por meio da educação 

permanente da equipe multiprofissional, com uma prática 

baseada em evidências, em que se estabelece relação com o 

conhecimento e as experiências clínicas (SANTOS et al, 2013). 
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Estudos realizados com pacientes internados em 

unidades clínica e cirúrgicas apontam uma prevalência de LP 

que podem variar entre 6% a 10,1% nas duas unidades, 

chegando a 15,7% em pacientes internados em unidade de 

Clínica médica (MELLEIRO et al, 2015). Outro estudo realizado 

por Barbosa e Salomé (2018) revelou uma prevalência de 29% 

de LP em pacientes de uma Unidade de Clínica Médica. 

Apesar dos avanços tecnológicos e científicos na área 

da saúde, com implantação de diretrizes internacionais que 

orientam a prática clínica no que diz respeito à prevenção e 

tratamento, a ocorrência de LP continua sendo um evento 

adverso do cuidado, ainda recorrente, que acomete indivíduos 

acamados ou restritos na movimentação, seja em ambiente 

hospitalar ou domiciliar. Uma vez que não foi possível prevenir 

o aparecimento da LP, é necessário tratá-la de forma adequada 

a fim de se evitar a progressão e possíveis complicações 

(GALVÃO et al., 2017; VASCONCELOS, CALIRI, 2016).  

         Ortega e colaboradores (2017) apontam a ocorrência de 

LP como evento adverso mais comum, principalmente em 

pacientes críticos, com tempo de permanência maior do que 

seis dias. O desenvolvimento de LP em pacientes é 

considerado como um indicador negativo da qualidade da 

assistência prestada pela equipe multiprofissional de saúde, 

não apenas da equipe de enfermagem, uma vez que, trata-se 

de um problema complexo e multifatorial, e sua prevenção e 

resolução depende de uma assistência interdisciplinar 

(VASCONCELOS, CALIRI, 2016).  

De acordo com a RDC nº 36/2013, a prevenção de LP é 

descrita como uma atividade que deve ser desenvolvida pelos 

serviços de saúde, prevista no Plano de Segurança do Paciente 

em Serviços de Saúde (PSP), estabelecido pelo Núcleo de 
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Segurança do Paciente (NSP) da instituição. Desde 2017, o 

NSP do Hospital Universitário Lauro Wanderley (NSP/HULW) 

instituiu nas unidades de internação um Livro de Notificação de 

lesão por pressão, em que constam registro de todos os 

pacientes admitidos na unidade, com ou sem lesão por pressão. 

Assim, o NSP consegue realizar o monitoramento de quais 

unidades de internação possuem mais pacientes com LP. 

Periodicamente, o NSP/HULW realiza o levantamento 

destas informações e realiza apenas uma divulgação local, 

porém muitos profissionais da instituição ainda desconhecem 

esta realidade, assim como, a comunidade acadêmica. Daí a 

relevância deste estudo na produção de informações confiáveis 

e fidedignas. Assim, esperamos que os resultados desta 

pesquisa possam nortear uma prática assistencial de melhor 

qualidade, além de incentivar outras pesquisas, com outros 

delineamentos sobre a temática. 

Este estudo teve como objetivos revelar a prevalência de 

lesão por pressão em pacientes internados em uma Unidade de 

Clínica Médica de um hospital universitário, a partir dos livros 

de notificação de LP da unidades, bem como realizar a 

caracterização considerando a classificação de acordo com o 

NPUAP, regiões do corpo acometidas, tempo de permanência 

e número de lesões.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, 

documental, que será realizado em fontes primárias, ou seja, 

que ainda não receberam nenhum tratamento analítico. Gil 

(2017) apresenta como vantagens da pesquisa documental a 

estabilidade dos dados presentes nos documentos, além do 
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relativo baixo custo e a não-obrigatoriedade de contato com 

sujeitos.  

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, utilizando os livros de notificação de Lesões por 

pressão da Unidade de Clínica médica, onde são registrados 

todos os pacientes admitidos no setor, independente se já 

possuem ou não uma LP. Ao longo da internação, caso o 

paciente adquira uma LP desenvolvida no setor, também é 

realizado o registro no livro. 

A coleta de dados foi realizada no período de Agosto a 

Outubro de 2019, considerando as informações registradas no 

período de Setembro de 2017, quando o livro de notificação 

começou a ser utilizado na instituição, até Setembro de 2019. 

Foram coletadas informações sobre presença de LP; local e 

estágio da lesão; se a lesão foi adquirida na instituição ou se o 

paciente já foi admitido com esta; datas de admissão na 

unidade e data final do período de internação, sendo possível 

calcular o tempo de permanência do paciente na unidade. Foi 

possível realizar o levantamento de 195 registros de pacientes 

que apresentaram LP no período estudado. Entretanto, 37 

foram excluídos pois apresentaram duas ou mais informações  

incompletas, sendo, portanto, considerados 158 registros de 

pacientes com LP.   

Os dados foram organizados em planilhas do Excel for 

Windows e analisados pela estatística descritiva com o auxílio 

do Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 

20.0, sendo calculadas as frequências absolutas. Foi realizado 

teste estatístico qui-quadrado para verificação de associação 

entre a variável dependente (número de lesões e classificação 

da lesão) e variável independente (tempo de permanência). Os 

dados estão apresentados em tabelas para facilitar a 
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compreensão. Os dados que não estavam disponíveis por falta 

de preenchimento (perdas) não foram considerados no 

momento dos cálculos. 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley – 

CEP/HULW, do qual obteve parecer favorável CAAE 

13041119.4.0000.5183. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre setembro de 2017 e setembro de 2019 foram 

admitidos 3.338 pacientes na Unidade de Clínica Médica. 

Destes, 158 apresentaram pelo menos uma lesão por pressão, 

revelando uma prevalência de 4,73%, sendo uma taxa 

relativamente baixa corroborando com outros estudos que 

mostram um percentual de 6,1% na taxa de prevalência de LP 

de uma população de 114 pacientes em um Hospital 

Universitário na região Nordeste (PEREIRA et al, 2017). Outro 

estudo também aponta uma prevalência total de 5% dos 

pacientes de um hospital geral na Espanha com lesão, sendo 

um indicativo positivo da qualidade assistencial (BELEN; 

DULCE, 2018). 
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Tabela 1. Caracterização dos pacientes de acordo com o sexo, procedência, número 

de lesões, surgimento da lesão, local de acometimento, classificação, tempo de de 
permanência na unidade. 

     

Fonte:Pesquisa direta, 2019. 

VARIÁVEL n % 

Procedência 

Outro setor da instituição 122 82,4 

Residência 4 2,7 

Outra instituição de saúde 22 14,8 

Onde adquiriu 

Na instituição 104 48,6 

Admitido com LP 110 51,4 

Número de LP 

1 104 65,8 

2 41 25,9 

3 ou mais 13 8,2 

Local de acometimento 

Tronco 133 59,6 

Membros Inferiores 70 31,4 

Membros superiores 2 0,9 

Cabeça 18 8,1 

Classificação da LP 

Estágio 1 28 20,6 

Estágio  2 74 54,4 

Estágio 3 11 8,1 

Estágio 4 14 10,3 

Não classificável 8 5,9 

Associada a dispositivo 1 0,7 

Tempo de permanência 

0 a 14 dias 59 41,5 

14 a 21 dias 23 16,2 

Mais de 21 dias 60 42,3 
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Considerando a caracterização dos pacientes, destacou-

se o sexo feminino com 55,1 % seguido com 44,9% do sexo 

masculino, entretanto a diferença entre os sexos mostrou-se 

não significativa, não corroborando  com outros estudos que 

apontam um predomínio em indivíduos do sexo masculino 

(MENDONÇA; ROCHA; FERNANDES, 2018).  

Em relação à procedência, verificou-se que 82,4% 

vieram de outros setores da instituição hospitalar como Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), Clínica cirúrgica e Serviço 

Ambulatorial, sendo a maioria da UTI (67,2%). Outros 14,9% 

foram procedentes de outras instituições de saúde (Unidades 

de Pronto-atendimento e outros hospitais, 63,6% e 36,4%, 

respectivamente), e 2,7% pacientes vieram de suas residências 

sendo encaminhados diretamente para a Clínica médica pelo 

Núcleo de Regulação Interna (NIR). 

 No tocante ao número de lesões, 65,8% dos pacientes 

apresentaram apenas uma LP; 25,9% desenvolveram duas 

lesões e 8,2% apresentaram três ou mais lesões. Os 158 

pacientes apresentaram um total de 226 lesões, revelando uma 

média de pouco mais uma LP (1,4) por paciente.  

 Bezerra et al. (2014) em seu estudo revela a prevalência 

de 23,52% de LP em sua população de 102 pacientes, obtendo-

se 48 lesões entre as 24 pessoas com LP, o que significa a 

ocorrência de mais de uma lesão por paciente, evidenciando a 

presença de até cinco lesões em uma mesma pessoa, 

corroborando na perspectiva de que a depender do grau de 

comprometimento de saúde relacionado a idade mais avançada 

é possível o acometimento por múltiplas lesões. 

 51,4% das lesões dos pacientes apresentadas pelos 

pacientes já existiam no momento da admissão na unidade e 

48,6% das lesões foram adquiridas na instituição, sendo 4,4% 
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destas adquiridas na Unidade de Clínica Médica e as demais, 

em outros setores, principalmente na UTI.    

Em estudo realizado por Campanili et al. (2015), foi 

identificada incidência de lesão por pressão de 11%  em uma 

população de 370 pacientes internados em uma UTI 

cardiopneumológica, reforçando a alta incidência de LP em 

UTI’s, considerando principalmente de fatores de risco para o 

desenvolvimento de lesões, a exemplo do tempo de 

permanência e faixa etária. Em outro ensaio também é indicada 

significativa incidência de LP em pacientes críticos, onde houve 

o acometimento em 49,2% das 59 pessoas inseridas no ensaio, 

corroborando os achados deste estudo(OTTO; 

SCHUMACHER; WIESE; FERRO; RODRIGUES, 2019). 

   

As LP podem surgir em diferentes partes do corpo do 

individuo, desta forma as lesões foram distribuídas de acordo 

com o local de acometimento sendo divididos os locais em 

quatros grandes grupos: cabeça, tronco, membros superiores e 

membros inferiores. Cerca de 59,6% das lesões foram 

encontradas na região do tronco, inlcuindo ísquio, crista ilíaca, 

glúteo, região sacral, dorso, abdome e escápula. 31,4% das 

lesões foram encontradas nos membros inferiores, incluindo os 

trocânteres, maléolo, hálux, calcâneo, joelho, tornozelo e coxa. 

8,1% das lesões desenvolveram-se na cabeça, em locais como 

região occipital, parietal, pavilhão auricular e face. A região dos 

membros superiores incluíram cotovelo e punho, sendo cerca 

de 0,9% dos locais referidos com LP. 

Em relação à classificação de LP foi observado um maior 

percentual de lesão em estágio 2 com 54,4%, seguido de 20,6% 

as lesões classificadas como estágio 1; 10,3% das lesões foram 

classificadas como estágio 4 e, 8,1% de lesões estágio 3. 5,9% 
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de lesões foram consideradas não classificáveis e com o menor 

percentual as lesões associadas à dispositivo médico com 

0,7%. 

Para classificar o tempo de permanência durante a 

internação, utilizou-se neste estudo a mesma classificação da 

ferramenta Kanban, atualmente utilizada na Unidade de clínica 

médica estudada. A ferramenta Kanban trata-se de uma 

estratégia desenvolvida em indústrias como uma forma de 

organizar as atividades e identificando pelo uso de cores, a 

urgência da resolução das atividades. Na referida unidade são 

utilizadas as cores vermelho,  quando o período de internação 

ultrapassa 21 dias; amarelo, quando o paciente permanece 

internado de 14 a 21 dias e verde, quando a internação dura até 

14 dias. Essa classificação, na instituição hospitalar, permite 

acelerar os processos de alta, reduzindo custos e danos ao 

paciente, além de contribuir com a rotatividade de pacientes na 

unidade. 41,5% dos pacientes ficaram internados por até 

quatorze dias. Outros 16,2% permaneceram de quatorze a vinte 

e um dias e 42,3% dos pacientes tiveram a internação 

prolongada por mais de 21 dias, sendo a média de 42 dias. 

Entretanto, foi calculada a mediana devido a diferença de 

valores (de 0 a 534 dias), com resultado de 17,5 dias. 

No que se refere a distribuição e a associação entre 

classificação da lesão e o tempo de permanência de pacientes 

acometidos, verificou-se que: 11(40,7%) dos pacientes 

acometidos por LP estágio 1 permaneceram na unidade por um 

período de 0 à 14 dias. 7(25,9%) pacientes permaneceram de 

15 a 21 dias e 9 (33,3%) permaneceram na unidade por mais 

de 21 dias. Já dos pacientes com LP em estágio 2, 32 (47,1%) 

do pacientes permaneceram internados por mais de 21 dias, ao 
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passo que 24 (35,3%) apresentaram tempo de permanência de 

0 a 14 dias.  
 

Tabela 2. Associação entre classificação da LP e tempo de 

permanência de pacientes na unidade de Clínica Médica. 

 TEMPO DE PERMANÊNCIA 

0 a 14 dias 15 a 21 dias Mais de 21 
dias 

X2 

  n % n % n %   

  
  
  
  
 0,623 
  

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

A
 L

P
 

Estágio 1 11 40,7 7  25,9 9 33,3 

Estágio 2 24 35,3 12 17,2 32 47,1 

Estágio 3 4  36,4 2 18,2 5 45,4 

Estágio 4 1  20 0 0  4 80  

Não classificável 7  46,7 2 13,3 6 40  

Associada a 
dispositivo  

0   0   1  100 

Fonte:Pesquisa direta, 2019. 

 

Da mesma forma, 5 (45,4%) dos usuários com LP em 

estágio 3 permaneceram na unidade por mais de 21 dias, 

enquanto que, dentre as pessoas que apresentaram LP estágio 

4, 4(80%) obtiveram tempo de permanência semelhante e 

apenas 2 (18,2%) por 15 a 21 dias. Com relação aos pacientes 

com lesões não classificáveis, 7(46,7%) ficaram internados por 

um período de 0 a 14 dias, e 2 (13,3%) permaneceram de 15 a 

21 dias. Apenas 1 paciente apresentou LP associada a 

dispositivo médico, sendo que este, permaneceu internado por 

mais de 21 dias. 
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Ao verificar-se a tabela acima, apesar de apresentar-se 

como um dado estatisticamente não significativo, é possível 

perceber que o percentual de lesões em estágios mais graves 

aumenta na medida em que prolonga-se o tempo de internação 

dos pacientes. Um estudo mostra que numa população de de 

68 pacientes, 40 desenvolveram LP num período de 0 a 14 dias 

de internação, ou seja, as duas primeiras semanas de 

internação coincidem com o tempo de maior frequência 

no  surgimento de lesões classificadas nos estágios mais leves, 

sendo o tempo de permanência considerado um fator de risco 

para o desenvolvimento de LP (TEIXEIRA et al, 2017). 

  

Tabela 3. Associação entre o número de LP e o tempo de 
permanência de pacientes internados na unidade de Clínica 
Médica. 

 Tempo de permanência 

0 a 14 dias 15 a 21 dias Mais de 21 dias X2 

  n % n % n % 

0,623 

Número 
de lesões 

1 40 44,0 14 15,4 37 40,7 

2 16 42,1 7 18,4 15 39,5 

3 ou 
mais 

3 23,1 2 15,4 8 61,5 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

No que diz respeito à associação entre o número de LP 

e o tempo de internação, destacam-se as lesões unitárias, que 

das quais somam 91 lesões. Sendo que, 40 (44%) dos 

pacientes que tinham apenas uma lesão permaneceram de 0 a 

14 dias na Clínica Médica, 37 (40,7%) permaneceram por mais 

de 21 dias e 14 (15,4%) permaneceram internados por um 
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período entre 14 e 21 dias. Dos pacientes que desenvolveram 

2 lesões, 16 (42,1%) permaneceram internados por um período 

de 0 a 14 dias e 15 (39,5%) por mais de 21 dias. Já os pacientes 

acometidos por 3 ou mais lesões, 8 (61,5%) destes 

apresentaram tempo de permanência por mais de 21 dias, 3 

(23,1%) de 0 a 15 dias e 2 (15,4%) de 15 a 21 dias. Em um 

estudo, Pereira e colaboradores (2017) observaram que em 

média os pacientes com período de internação de onze dias 

desenvolveram LP em estágios I e II. 

A ocorrência de LP indica uma deficiência do cuidado por 

parte dos profissionais de saúde que atuam diretamente junto 

ao paciente acamado. As estratégias de prevenção para o 

desenvolvimento de LP são de extrema relevância no que se 

refere não apenas aos custos hospitalares gerados, mas 

principalmente ao bem-estar do paciente (SANTOS; MOREIRA, 

2014).  

Agreda, Molina e López (2014) descrevem que cerca de 

95% das LP podem ser prevenidas com cuidados e com o 

auxilio de dispositivos adequados, e portanto, a prevenção é 

considerada a melhor estratégia para se resolver o problema 

das LP. OS mesmos autores descrevem quatro grandes áreas 

de aplicação de medidas de prevenção: avaliação de riscos na 

pele para o desenvolvimento de LP, através da utilização de 

escalas (por exemplo, Escala e Braden); cuidados com a pele 

(controle da umidade); redução da pressão e educação dos 

profissionais.  

Atualmente, os profissionais contam com instrumentos 

preditivos auxiliam na identificação e avaliação dos riscos de o 

paciente desenvolver úlcera por pressão durante a internação. 

Algumas delas são reconhecidas mundialmente, como as 

escalas deNorton, Gosnell, Waterlow e Braden, sendo esta, 
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muito utilizada no Brasil. A Escala de Braden pode subsidiar o 

trabalho do enfermeiro, a quem cabe identificar os pacientes 

com risco de desenvolver úlcera por pressão (WECHI et al., 

2017). 

Santos e Moreira (2014) acrescentam que é essencial que 

a avaliação de risco seja diária, assim como a inspeção da pele, 

de modo a identificar as áreas de alto risco para o 

desenvolvimento de LP, planejando a assistência mais 

adequada às necessidades do indivíduo, inclusive enfatizando 

a importância da avaliação diária a todos os profissionais 

envolvidos no cuidado. 

A enfermagem é a equipe da área da saúde que atua 

diretamente junto ao paciente durante sua hospitalização. 

Contudo, é necessário que toda a equipe multiprofissional atue 

de maneira a prevenir a ocorrência de LP ao paciente devido a 

um cuidado inadequado prestado pelos profissionais. 

 

CONCLUSÕES  

 

A lesão por pressão é considerada um agravo para a saúde 

e um evento adverso da assistência, que pode ser utilizado 

como indicador de qualidade da equipe. Enfatizamos o 

percentual de pacientes qe desenvolvem LP durante a 

internação na Unidade de Terapia Intensiva da instituição, haja 

vista que no referido setor já instituiu em sua rotina de trabalho 

um protocolo de prevenção desde 2014. Entretanto, é 

necessário investigar o comprometimento dos profissionais no 

cumprimento das ações estabelecidas em protocolo. 

Estudos posteriores bem delineados (coortes, por exemplo) 

devem ser realizados para que seja identificada a taxa de 

incidência de LP no setor, bem como em outros setores da 
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instituição, para que assim, haja a produção de dados legítimos 

que evidenciem a real magnitude do problema na instituição. 

Destaca-se, como principal limitação desse estudo, o 

percentual de dados perdidos por falta de registro ou 

informações ilegíveis, influenciando diretamente os resultados 

encontrados. Portanto, sugerimos a realização de atividades de 

orientação e sensibilização dos profissionais relacionados ao 

registro correto e completo das informações, para que possam 

ser realizados levantamentos mais fidedignos posteriormente. 

A ampliação do conhecimento acerca da lesão por pressão 

confere maior preparo aos enfermeiros durante a prestação da 

assistência à pessoa, proporcionando maior probabilidade de 

reconhecimento de possíveis fatores de risco para o 

desenvolvimento, agravantes e condicionantes da situação de 

saúde, sendo fundamental para seu rastreamento e demais 

avaliações de competência destes profissionais de saúde. 

É necessário estimular a cultura da prevenção da LP, como 

a efetiva implantação e utilização de protocolos, pois a 

prevenção assegura a integridade do paciente garantindo-lhe 

mais qualidade de vida, além de reduzir custos ao sistema de 

saúde com hospitalizações prolongadas e complicações, 

abreviando o tempo de segregação do individuo do seu meio 

social. 

 O enfermeiro enquanto líder é o protagonista no 

planejamento da assistência prestada visando um controle de 

casos e melhor direcionamento dos cuidados. 
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RESUMO: O cateter de hemodiálise é um dispositivo 
indispensável para o paciente portador de Insuficiência Renal 
com falência da função renal que necessita submeter-se a 
Terapia Renal Substitutiva por meio de hemodiálise, pois caso 
isso não ocorra, poderá haver danos irreversíveis ao 
organismo. Deste modo, a equipe de enfermagem deve ter 
perícia no manejo apropriado do acesso venoso central em que 
está o cateter, no intuito de manter a permeabilidade e 
esterilidade o máximo possível. O objetivo desse estudo é 
analisar os cuidados de enfermagem na prevenção de infeção 
do cateter de hemodiálise. 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 
setembro a novembro de 2019. Os resultados mostraram que 
as infecções podem ser prevenidas através da utilização de 
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técnicas que mantenham a esterilidade do cateter em seu 
manuseio, e que a enfermagem deve fortalecer a educação 
permanente para a sistematização efetiva da assistência de 
enfermagem. Portanto, a manutenção de técnicas totalmente 
assépticas, sem falhas nos cuidados com o cateter de 
hemodiálise, por toda a equipe, em especial da enfermagem, é 
um fator de alta relevância para manutenção da viabilidade do 
cateter sem repercussões hemodinâmicas negativas.  
Palavras-chave: Diálise Renal. Falência Renal. Infecções 
Relacionadas a Cateter.  
   

INTRODUÇÃO  

 

O cateter de hemodiálise é um dispositivo indispensável 

para o paciente portador de Insuficiência Renal (IR) com 

falência da função renal que necessita submeter-se a Terapia 

Renal Substitutiva (TRS) por meio de hemodiálise, pois caso 

isso não ocorra, poderá haver danos irreversíveis ao organismo 

(AMARAL et al., 2018).   

A doença renal crônica é um agravo crescente à saúde 

pública no mundo todo que gera impactos negativos aos seus 

acometidos e todos os envolvidos no processo do cuidar, sejam 

familiares e equipes de serviços assistenciais à saúde, uma vez 

que, devido a mudanças no modo de vida desses pacientes 

em decorrência de seu tratamento, é preciso o apoio familiar 

para o efetivo enfrentamento (JESUS et al., 2019).  

O censo brasileiro de diálise da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia de 2018 aponta que mais 133.000 pacientes 

realizam Terapia Renal Substitutiva - TRS, o que significa dizer 

que se passou de 48 mil pacientes em diálise em 2002 para 

mais de 133.000 pacientes em 2018. Mais de 90% destes 

pacientes encontram-se em hemodiálise, o que demonstra que 
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ao longo dos anos houve uma redução no uso da diálise 

peritoneal como um método de terapia renal alternativa à 

hemodiálise (SBN, 2019). 

É interessante saber que pacientes com 

comprometimento da função renal, desenvolvem alto risco para 

infecção devido à baixa imunidade, condição clínica severa e 

necessidade de constantes acessos vasculares para a terapia 

de substituição renal. Por isso, é conveniente adotar 

cuidados assépticos em sua totalidade, pois, caso contrário, 

se condicionará complicações que favorecerão o 

comprometimento de morbidades e mortalidade nos pacientes 

(SOUSA et al., 2016).  

A contextualização da DRC na perspectiva mundial 

revela aumento de pessoas diagnosticadas. Assim o 

monitoramento dos casos está sendo realizados por 

profissionais envolvidos com a promoção da saúde, 

sensibilizados, conscientes e atuantes na disseminação dos 

cuidados preventivos para o surgimento da doença, fatores de 

risco e consequentes complicações (OLIVEIRA; JÚNIOR; 

FILHO, 2018). 

A problemática com infecções no Brasil constitui um 

enorme agravo para a saúde pública, sendo necessária 

intervenções do Ministério da Saúde (MS), criando políticas de 

saúde específicas para a prevenção e controle de infecções 

hospitalares (SILVA; VIEGAS, 2019).  

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (2019) disponibiliza 

desde o ano de 2010 informações em banco de dados 

individuais de paciente em tratamento de diálise de todo o 

Brasil. O Registro Brasileiro de Diálise tem como propósito 

subsidiar decisões nas políticas a serem instituídas para os 

pacientes renais crônicos da rede pública e privada. 
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Deste modo, o profissional de enfermagem deve ter 

perícia no manejo apropriado do acesso venoso central em que 

está o cateter, no intuito de manter a permeabilidade e 

esterilidade o máximo possível, visando a sua manutenção e 

prevenção de complicações, advindas de natureza infecciosa, 

traumática ou trombótica. Essa responsabilização também 

deverá ser direcionada ao próprio paciente que adotará uma 

atenção especial nos cuidados em seu dia-a-dia (SILVA; 

VIEGAS, 2019).  

A educação permanente é o caminho que possibilita a 

apreensão da importância dos cuidados preventivos, e que 

esses precisam ser atrelados à prática de forma continuada em 

todas as condutas aos pacientes que estão realizando terapia 

renal substitutiva e que possuem cateteres como via de acesso. 

A motivação para realização desse estudo se dá pela 

importância que a enfermagem tem na atenção da assistência 

à saúde dos pacientes que necessitam de tratamento para a 

função renal e em especial por ser essa categoria profissional 

está diretamente responsável pelos cuidados com cateter 

venoso central. Desta forma, o objetivo desse estudo é analisar 

os cuidados de enfermagem na prevenção de infecção do 

cateter de hemodiálise.  

 

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 setembro a 

novembro de 2019.  

Realizou-se inicialmente, buscas na Biblioteca Virtual da 
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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: Diálise Renal. 

Infecções Relacionadas a Cateter. Pesquisa em Enfermagem 

Clínica.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram textos 

completos, idioma português e com o período cronológico de 

publicação dentro dos últimos 5 anos. Contudo, foi necessário 

acrescentar à pesquisa estudos, utilizando os mesmos 

descritores e em outros buscadores acadêmicos como 

o Google acadêmico, por exemplo.   

Para a complementariedade da abordagem da temática 

em estudo foi acrescentado informações de Notas técnicas, 

boletins e órgãos afins. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

OS CATETERES DE HEMODIALISE  

 

A escolha do cateter de hemodiálise 

ideal ocorre conforme a necessidade terapêutica do paciente, 

levando em consideração a durabilidade e aquele que pode ser 

obtido com fluxo apropriado e com o mínimo de traumas e 

complicações. Portanto, os cateteres podem ser de alto fluxo e 

curta permanência, cateter de Shilley, e de baixo fluxo e longa 

permanência, o permicath (AMARAL et al., 2018).  

Considerados, pelos que dele dependem, o cateter é 

visto como um elemento de extrema importância para a 

manutenção de suas vidas. Assim, o seu propósito é prover a 
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viabilidade da hemodiálise que age realizando a função dos 

rins, garantindo a efetiva eliminação de substâncias nocivas da 

corrente sanguínea e em seguida devolvendo-o ao organismo 

em condições de manter seu adequado processo fisiológico 

(GUIMARÃES et al., 2017).  

“De acordo com a Sociedade Brasileira de Hemodiálise 

o cateter de hemodiálise é um tubo colocado em uma veia no 

pescoço, tórax ou virilha, com anestesia local” (BORGES; 

SOUZA; SPOLIDARO, 2018, p. 7).  

Os cateteres de hemodiálise podem ser de duplo ou 

triplo lúmem, não sendo evidenciado relação da quantidade de 

lúmen com o surgimento de infecções. No entanto, é sabido que 

o cateter triplo lúmen também é utilizado em pacientes que não 

apresentam viabilidade venosa, se tornando nesse caso útil 

para a administração de medicamentos. Mas, isso não pode ser 

a primeira escolha devido a maior exposição a patógenos em 

decorrência de excessos de manipulação (MEDEIROS, 2019).  

Sobre a hemodiálise, Neto et al. (2016) descreve 

sintaticamente esse processo como um tratamento dialítico em 

que o sangue é bombeado por meio de um acesso vascular, 

permitindo um fluxo sanguíneo extracorpóreo em direção a um 

filtro artificial (capilar ou membrana de diálise) composto por 

uma membrana semipermeável e que extrai do sangue toxinas, 

resíduos nitrogenados e água em excesso, devolvendo, em 

seguida, o sangue limpo ao paciente.  

Os microrganismos mais verificados nas infecções de 

cateteres são espécies de Staphylococcus e Streptococcus, 

sendo tratadas com antibiótico e heparina. Porém, no caso de 

a infecção ser por Staphylococcus aureus, recomenda-se a 

retirada o mais rápido possível. Se houver manutenção da febre 

ou cultura positiva após 3 dias do início do tratamento, deve-se 
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suspeitar de complicações como endocardite e osteomielite, o 

que indicada a remoção do cateter (AMARAL et al., 2018).  

 

Cateter de Curta Permanência  

 

Cateter Venoso Central (CVC) de curta permanência é 

um meio que se faz necessário em situações agudas que 

requerem tratamento de hemodiálise de emergência, quando 

não há possibilidade, no momento, da fístula arteriovenosa 

permanente (SCHWANKE et al., 2017). O cateter de 

hemodiálise de curta permanência é indicado para os pacientes 

que aguardam confecção ou maturação da fístula arteriovenosa 

(FAV) (SOUSA, 2017).   

O modelo mais calibroso, conhecido 

como Schilley, possui duas vias, que são denominadas de via 

venosa (cor azul) e via arterial (cor vermelha), permite alto fluxo, 

necessário em sessões de hemodiálise ou aférese, ratificando 

sempre a observação que tem curta duração, ficando, no 

máximo, três semanas em região cervical e cinco dias quando 

inseridos em veia femoral.   (ZERATI et al., 2017).  

“Em alguns casos existe uma terceira via, chamado de 

cateter de triplo lúmen (CTL), de menor calibre, utilizada para 

infusão de medicamentos” (MEDEIROS, 2019, p. 25).    

A National Kidney Foundation (NKF) (2006) recomenda 

que, diante do quadro clínico do paciente, caso haja 

necessidade de prolongar o tempo com o tratamento dialítico é 

imprescindível a utilização do cateter com cuff, dito 

“permanente”.  

Esse tipo de cateter não se apresenta 

com cuff de Dacrone e é também conhecido como cateter 

não tunelizado, é inserido sem contra abertura da pele através 
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de punção direta do vaso. Os locais anatômicos mais utilizados 

para a inserção do cateter são a veia jugular, veia subclávia ou 

a veia femoral, após assepsia do local, anestesia local e punção 

venosa com fio guia (CONCEIÇÃO; BARRETO; SILVA, 2017).  

Cateter de Longa Permanência  

 

Os cateteres de longa permanência, semi-implantáveis, 

de alto fluxo, conhecidos como permcath, possuem indicação 

para pacientes que necessitam de hemodiálise por período 

mais prolongado e para indivíduos em programação de aférese 

que estão impossibilitados da confecção da fístula 

arteriovenosa (ZERATI et al., 2017).  

Conhecidos como cateter tunelizado por ficar no tecido 

subcutâneo, são fixados com um manguito (cuff), ao redor do 

qual cresce o tecido que age como barreira contra agentes 

infecciosos, e que impede sua mobilização (MEDEIROS, 2019). 

“Estes tipos de cateteres são bem flexíveis e biocompatíveis, e 

reduzem exponencialmente o risco de trombose venosa e de 

infecções no local de sua inserção” (SILVA; VIEGAS, 2019).  

Por isso, estudos revelam que o cateter de longa 

permanência possui probabilidade maior quanto a preservação 

da esterilidade em comparação com os de curta permanência. 

A veia jugular interna direita é o local mais indicado para sua 

inserção, porém pode ser feito na jugular externa direita, jugular 

externa e interna esquerda, subclávias e femorais. Em 

situações especiais, pode ser aventado utilizar o acesso 

venoso translombar (AMARAL et al., 2018).  

As indicações para a retirada do cateter de longa 

permanência são previstas nos estudos de Quintiliano; 

Praxedes (2019) quando na confecção de fístula arteriovenosa, 

transferência de modalidade terapêutica, trombose, formação 



PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO CATETER DE HEMODIÁLISE DE CURTA E 

LONGA PERMANÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

427 
 

de bainha de fibrina na ponta do cateter, ponta do cateter mal 

posicionada e aos kinkings (dobras ou acotovelamentos), 

recuperação da função renal, transplante renal, morte, infecção, 

disfunção pela incapacidade de manter o fluxo sanguíneo 

programado.  

 

CONDICIONANTES DE INFECÇÃO   

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil 

(2019) é ciente que os pacientes submetidos à 

hemodiálise devido alterações no sistema imunológico, 

constantes punções, inserção de cateteres e próteses, têm-se 

aumentada a probabilidade de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS). E, com o intuito de traçar perfil da 

ocorrência e dos acometidos para fundamentar as condutas de 

prevenção e reabilitação, se utiliza das ações da vigilância 

epidemiológica.  

Infecções ocasionadas por cateteres de hemodiálise são 

a principal causa de hospitalização e a segunda causa de 

morte nos pacientes submetidos ao tratamento substitutivo da 

função renal (SOUSA, 2017). Sendo superada somente pelas 

complicações cardiovasculares (GUIMARÃES et al., 2017).   

Os fatores de risco para a infecção do CVC, identificados 

na literatura, se apresentam através do baixo nível sérico de 

creatinina, imunocomprometimento, número de sessões de 

hemodiálise, higiene inadequada do paciente e do curativo, 

tempo de permanência do cateter, inserção nas veias jugular e 

femoral, diabetes mellitus, uso de drogas intravenosas, número 

de tentativas de punção e hipoalbuminemia (ALMEIDA et al., 

2019). 

O biofime, produto da própria pele do paciente, criado ao 
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redor da inserção do cateter é citado nos estudos de Lira et al. 

(2018) como fator de risco para infecções, devendo ser 

removido com assepsia rigorosa. 

A presença de secreção purulenta e sinais flogísticos ao 

redor do local de inserção do cateter é o indicativo de infecção 

a ser considerado para o diagnóstico. Desta forma, assepsia 

rigorosa na punção, na realização do curativo e orientação 

adequada ao paciente acerca do autocuidado são condutas de 

alta prevalência para a prevenção (SOUSA, 2017).  

A infecção dos CVC de curta permanência, além de 

todos os danos ocasionados ao paciente diante do quadro 

infeccioso, age também como principal causa de falência do 

acesso. Presume-se então urgência da necessidade de um 

acesso definitivo o mais precoce possível, como a FAV, cujo 

índice de infecção gira em torno de 0% (ALMEIDA et al., 2019).  
 

Na maioria das vezes, a infecção é consequência 

da contaminação dos conectores do cateter, de 

contaminação do lúmen durante a diálise ou das 

soluções infundidas. Quando a infecção é no local 

de inserção do cateter, observam-se 

sinais flogísticos, tais como eritema, secreção e 

dor local. Já quando a infecção está relacionada 

ao túnel subcutâneo percebe-se, além dos sinais 

já citados, intumescência e dor ao longo do trajeto 

do cateter no subcutâneo. Em casos de infecção 

da corrente sanguínea relacionada a cateteres 

para HD, os pacientes apresentam sinais e 

sintomas de infecção sistêmica, tais como: febre, 

calafrio e alterações hemodinâmicas, com 

possível evolução para septicemia (DAUGIRDAS; 

BLAKE; ING, 2016 apud MEDEIROS, 2019, p. 26, 

27).   
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Os riscos relacionados à infecção do cateter podem estar 

relacionados com a assistência hospitalar ou estarem 

relacionados à condição do paciente, como a presença de 

comorbidades, nutrição inadequada e uremia, despreparo ou 

falta de compromisso para o autocuidado na hora do banho, na 

percepção de sangue no curativo ou qualquer outa sujidade 

(SCHWANKE et al., 2018).  

A quebra na técnica asséptica durante a inserção do 

cateter também pode contribuir para o desenvolvimento de 

infecção, havendo a necessidade de seguir rigorosamente as 

recomendações internacionais de preparo da pele, higiene das 

mãos, uso de barreira de precaução máxima e escolha 

adequada do sítio de inserção.  

Dessa forma, é extremamente importante identificar os 

fatores de risco para o desenvolvimento de infecção que 

permitam nortear a elaboração e adoção de protocolos. Essas 

medidas contribuem para a redução nos índices de infecção e, 

consequentemente, garantem um cuidado de qualidade aos 

pacientes que necessitam de hemodiálise (BORGES; 

BEDENDO, 2015).  

Os cuidados assépticos com o cateter são abordados por 

Jesus et al. (2019) mostram que devem ser realizados 

minuciosamente e se mostram importantes na prevenção de 

infecção do cateter de curta e longa permanência, porém, a 

responsabilidade pelo autocuidado fica comprometida pela 

maioria dos pacientes renais em decorrência da ansiedade 

ocasionada pela mudança nos hábitos de vida. Dentre eles, a 

dependência, durante várias horas do seu dia, das 

máquinas dialisadoras e alterações na autoimagem.   

Outra possibilidade que favorece o aparecimento de 

infecção no cateter é verificada nos estudos de Schwanke et al. 
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(2018) que está relacionada ao tempo, geralmente alto, de 

internação devido a necessidade de prolongamento no 

tratamento em decorrência de atenção a outras demandas 

contextualizadas à melhora da condição de Injúria Renal Aguda 

(IRA).  

Contudo, complicações decorrentes da infecção do 

acesso vascular para hemodiálise condiciona em média 80% 

dos casos de novas infecções graves relacionados à terapia, 

como bacteremia, endocardite, meningite, osteomielite, 

abcesso para-espinhal e êmbolo séptico. Fato que piora 

sistematicamente a condição clínica do paciente (GUIMARÃES 

et al., 2017).   

É esperado que um crescente número de pessoas 

idosas, diabéticas e pacientes debilitados por outras disfunções 

orgânicas, em situações de urgência e emergência, poderão ser 

submetidos a hemodiálise, e o uso de cateter venoso central se 

tornará cada vez mais comum, tendo um risco inerente e 

inevitável de mortalidade relacionada a infecção sanguíneas 

(BORGES; BEDENDO, 2015).   

A não viabilização da criação da cultura de segurança do 

paciente, citada por Medeiros (2019), compromete a efetiva 

sensibilização dos profissionais para a adesão total do 

seguimento de protocolos e consequente melhoria dos 

processos assistenciais nos cuidados com o cateter de 

hemodiálise.  

 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

 

A manutenção asséptica do cateter de hemodiálise, 

durante o tempo estipulado de espera para o fim da terapia 

substitutiva ou a implantação de acesso definitivo, é elemento 
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primordial e norteador dos cuidados de enfermagem, a fim de 

manutenção do quadro com o mínimo possível de eventos 

adversos para o paciente.   

Por isso, exige-se uma ação de enfermagem sistemática 

nos cuidados ofertados ao paciente em uso desse dispositivo, 

no que pese sua manutenção adequada e prevenção de 

complicação, quer seja de natureza infecciosa, trombótica ou 

traumática (GUIMARÃES et al., 2017).  

Com relação ao compromisso do paciente no processo 

de autocuidado, a enfermagem tem sua função nesse processo 

de aceitação e autorresponsabilização, uma vez que, em sua 

sistematização da assistência valoriza-se a individualidade do 

paciente, de seu entendimento sobre o seu tratamento, 

incluindo ações que estimulem sua participação ativa, 

diminuição de dúvidas e orientações (SILVA; VIEGAS, 2019).  

Os cuidados de enfermagem, segundo Jesus et al. 

(2019), perpassam condutas técnicas e devem estar 

associados a preceitos de humanização e valorização do 

contexto e perfil do paciente. Uma vez que, fatores como estado 

civil, idade, escolaridade, dentre outros, podem influenciar em 

seu tratamento e propiciar o engajamento ou declínio da 

atenção com o cateter.   

Medidas simples e rotineiras, relatadas por Borges; 

Souza; Spolidoro (2018) como a lavagem das mãos precisam 

ser valorizadas pela equipe assistencial, por apresentar alto 

impacto na prevenção e redução dos índices de infecções 

relacionadas ao cateter. Acrescentam ainda a clorexidina para 

preparo da pele, o uso de curativo transparente estéril para 

cobertura do dispositivo, cateteres impregnados com 

antibióticos ou antissépticos, educação da equipe; lista de 

checagem dos procedimentos para auditoria, entre outros.  
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O uso adequado de luvas, associado à prática de 

higienização das mãos, é fator determinante para 

a proteção do profissional durante a assistência à 

saúde. De acordo com a NR 32, que legisla com a 

finalidade de estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde, o uso de luvas não substitui o 

processo de HM o que deve ocorrer, no mínimo, 

antes e depois do uso das mesmas. Reduzir o 

risco de IRAS na hemodiálise reflete na melhoria 

de qualidade dos serviços prestados, assim como 

da qualidade de vida do paciente renal crônico 

(SILVA et al, 2018, p. 2080). 

 

A saber, os enfermeiros devem estar aptos e conscientes 

de como lidar com o cateter em condição de infecção, bem 

como, as diretrizes que norteiam o mais adequado manejo 

nesse caso, sendo necessária condutas para salvar o cateter, 

uma vez que ele é vital e na maioria das vezes insubstituível, 

exceto nos casos de agravamento sistêmico e disseminação da 

infecção (MEDEIROS, 2019).  

O enfermeiro é detentor de conhecimentos técnicos e 

científicos que lhe possibilita uma atitude crítica e atenta à 

monitorização do processo clínico, para desta forma propiciar o 

assistir seguro e sem danos aos pacientes em tratamento 

dialítico e conduzir sua equipe para a efetividade da atenção à 

saúde. E a educação em saúde é uma ferramenta indispensável 

para o aprimoramento e apreensão por todos na assistência 

(GUIMARÃES et al., 2017).  

Reforçando com primazia, estudo de Medeiros (2019) 

abordam que a Educação Permanente, para preservação de 

cateteres em hemodiálise, realizada por enfermeiros é 
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fundamentada através de conhecimentos científicos e práticos, 

que lhe garantem o ensino do melhor manejo.   

A mudança comportamental na assistência é vista por 

Lira et al. (2018) como um desafio a ser superado pelos 

profissionais de enfermagem. Para isso, a cultura de segurança 

deve ser investida, garantindo através do que está sendo feito, 

indícios para a melhoria dos cuidados. 

Para isso, estratégias de gestão para a melhoria dos 

serviços é apontada para o desenvolvimento e norteamento 

para práticas exitosas dos profissionais que assistirão em 

algum momento pacientes em uso de AVC com finalidade 

dialítica. Focando em benefícios econômicos e sociais para a 

instituição e sua clientela (LESSA et al., 2018). 

Os aspectos epidemiológicos também devem ser 

considerados pelo enfermeiro que assiste pacientes portadores 

de cateter de hemodiálise. Pois, a notificações dos dados de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é 

obrigatória para os serviços de diálise (ANVISA, 2019).  

A notificação dos dados obtidos com a vigilância dos 

indicadores epidemiológicos nacionais prioritários em serviços 

de diálise permite ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS) traçar o cenário nacional, regional, estadual, municipal 

e até por serviço notificante, conhecer a taxa de mortalidade e 

de hospitalização, distribuição e o perfil de resistência aos 

antimicrobianos, para subsidiar as discussões e a tomada de 

decisão com o objetivo de promover ações de prevenção e 

controle e consequentemente a segurança do paciente 

(ANVISA, 2019).  

Os cuidados de enfermagem ao paciente portador de 

cateter de hemodiálise devem ser orientados, em todo o seu 

processo, pelos fundamentos do Programa Nacional de 
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Segurança do Paciente (PNSP) que foi criado para contribuir 

com a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional (BRASIL, 

2019).  

Assim, Rodríguez et al. (2019) sugere a criação, preparo 

por treinamento de bundle ou pacote de medidas, que garantem 

a adoção de ações preventivas para o controle das infecções 

primárias da corrente sanguínea. São elas: higienização das 

mãos, o uso de clorexidina alcoólica como antisséptico para 

preparo da pele, o uso de barreira máxima de precaução, a não 

utilização de acessos na veia femoral e a verificação diária da 

necessidade de permanência do cateter.  

Estudos internacionais também demonstram a 

importância da lavagem das mãos como uma técnica simples e 

de baixo custo, e o seguimento de técnica asséptica para a 

prevenção de infecções do cateter devendo perdurar de 40 a 60 

segundos (LIRA ET AL., 2018). 

 

CONCLUSÕES   

 

O epílogo desse estudo se contempla em sua finalidade 

à garantia de contribuir com uma assistência efetiva e eficiente 

da enfermagem e de qualquer outro profissional que esteja 

envolvido nos cuidados aos pacientes submetidos ao 

tratamento substitutivo da função renal e fazendo uso do 

cateter venoso central, no sentido de prover a apreensão da 

importância da prevenção de infecção e eventos adversos 

provenientes. 

O objetivo proposto foi atingido pois, foi possível analisar 

os cuidados de enfermagem na prevenção de infecção do 

cateter de hemodiálise, e constatar a relevância inerente às 
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suas condutas, na oferta de serviços com qualidade e 

segurança assistencial aos pacientes portadores de cateteres.   

Que através deste estudo se tenha a compreensão da 

necessidade de prover o assistir livre de danos ao paciente que 

já se encontra com sua percepção de saúde comprometida. 

Portanto, a manutenção de técnicas totalmente assépticas, sem 

falhas nos cuidados com o cateter de hemodiálise, por toda a 

equipe, em especial de enfermagem, é um fator de alta 

relevância para manutenção da viabilidade do cateter sem 

repercussões hemodinâmicas negativas associadas.   

Diante disso, a enfermagem por meio da realização 

desse estudo reafirma o seu papel nas questões relacionadas 

à prevenção de infecções do cateter de hemodiálise, sendo, 

esse estudo, mais uma forma de adquirir e conceder 

conhecimento, e com isso, propagar ciência para pilarizar uma 

prática consciente e de qualidade. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
ALMEIDA, O. A. E. et al. Envolvimento da pessoa com doença renal 

crônica em seus cuidados: revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva 

[online]. v. 24, n. 5. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-

81232018245.04332019>. Acesso em: 9 out. 2019.  

AMARAL, R.R. et al. Acesso Vascular para Hemodiálise. ACTA MEDICA - 

LIGAS ACADÊMICAS | ISSN: 0103-5037 | Vol. 39, n. 1 (2018). Disponível 

em: <http://editora.pucrs.br/acessolivre/periodicos/actamedica/assets 

/edicoes/2018-1/arquivos/pdf/22.pdf>. Acesso em: 9 out. 2019.  

BORGES, l. C.; SOUZA, T. B. R; SPOLIDORO, F. V. Atuação do Enfermeiro 

frente ao Risco de Infecção com Cateter Venoso Central na Unidade de 

Terapia Intensiva. Revista Enfermagem em Evidência, Bebedouro SP, 2 

(1): 1-14, 2018. Disponível em: <http://unifafibe.com.br/revistasonline/arq 

uivos/enfermagememevidencia/sumario/74/17122018184624.pdf>. Acesso 

em: 9 out. 2019.   

http://editora.pucrs.br/acessolivre/periodicos/acta-medica/assets/edicoes/2018-1/arquivos/pdf/22.pdf
http://editora.pucrs.br/acessolivre/periodicos/acta-medica/assets/edicoes/2018-1/arquivos/pdf/22.pdf
http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/enfermagememevidencia/sumario/74/17122018184624.pdf
http://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/enfermagememevidencia/sumario/74/17122018184624.pdf


PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO CATETER DE HEMODIÁLISE DE CURTA E 

LONGA PERMANÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

436 
 

BORGES, P. R. R.; BEDENDO, J. Fatores De Risco Associados À Infecção 

De Cateter Provisório Em Pacientes Sob Tratamento Dialítico. Texto 

Contexto Enferm, Florianópolis, 2015 Jul-Set; 24(3): 680-5. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/tc e/v24n3/pt_0104-0707-tce-24-03-00680.pdf>.  

Acesso em: 08 out. 2019.   

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boletim Segurança do 

Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde Incidentes Relacionados 

à Assistência à Saúde- 2015, Brasília, 2016. Disponível em: <http://por 

tal.anvisa.gov.br/documents>. Acesso em: 27 set. 2019.  

BRASIL. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 02/2019. Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica das Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS) e Resistência Microbiana (RM) em 

Serviços de Diálise. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços 

de Saúde. Brasília, 2019. Disponível em:<http://portal.anvisa.gov.br/do 

cuments/33852/271855/Nota+t%C3%A9cnica+n%C2%BA+22019+GVIMS-

GGTES-ANVISA/70308120-c0eb-4ea2-81c300faecd814a5>. Acesso em: 

28 nov. 2019.  

CONCEIÇÃO, P. R.; BARRETO, J. B.; SILVA, S. B. Cuidados de 

Enfermagem com Cateter de Shilley em uma Unidade de Terapia Intensiva: 

Revisão de Literatura. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 14, n. 36, 

jul./set. 2017. 

GUIMARÃES, G. L. et al. Diagnóstico, resultado e intervenção de 

enfermagem em pacientes com cateter para hemodiálise. Revista de 

Enfermagem da UFPE on line , [Sl], v. 11, n. 11, p. 4334-4342, nov. 2017. 

ISSN 1981-8963. Disponível em: < https://periodicos.ufpe.br/revistas/rev 

istaenfermagem/article/view/23544/24933 >.  Acesso em: 18 set. 2019.   

JESUS, N. M. et al. Qualidade de vida de indivíduos com doença renal 

crônica em tratamento dialítico. J. Bras. Nefrol., São Paulo, v. 41, n. 3, p. 

364-374, Sept. 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip 

t=sci_arttext&pid=S010128002019000300364&lng=en&nrm=iso. Acesso 

em: 04 out. 2019.   

LESSA, S. R. DE O. et al. Prevalencia y factores asociados a la ocurrencia 

de eventos adversos en el servicio de hemodiálisis. Texto & Contexto, v. 

27, n. 3, 30 out. 2018. Disponível em: <http://www.revenfermeria.sld. 

cu/index.php/enf/article/view/1239/335>. Acesso em:10 nov. 2019. 

LIRA, A. L. B. C. et al. Atención de enfermería a la prevención de 

infecciones en pacientes en hemodiálisis. Revista Cubana de Enfermería, 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23544/24933
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23544/24933
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1239/335
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1239/335


PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO CATETER DE HEMODIÁLISE DE CURTA E 

LONGA PERMANÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

437 
 

[S.l.], v. 34, n. 1, may. 2018. ISSN 1561-2961. Disponível em: <http://www.r 

evenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1239/335>. Acesso em:10 

nov. 2019. 

MEDEIROS, V. K. Cuidados de enfermagem para a preservação de 

cateteres para hemodiálise: contribuição da educação 

permanente. 2019. 86 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Sociedade) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2019. Disponível 

em: <https:/ /repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/27357/1/Cui 

dadosenfermagempreserva%C3%A7%C3%A3o_Medeiros_2019.pdf>. 

Acesso em: 04 out. 2019.   

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. KDOQI. Clinical Practice Guidelines 

and Clinical Pratic Recommendation sfor 2006. 

Updates: Hemodialysis Adequacy,Peritoneal Dialysis Adequacy and Vascul

ar Access. Am J Kidney. Dis 48: S1-S322, 2006 (suppl 1). Disponível em: 

<https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/12500210_jag_dcp_guidelin

eshd_ oct06_sectiona_ofc.pdf>. Acesso em: 12 out. 2019.    

NETO, M. R. et al. Fístula Arteriovenosa na Perspectiva de 

Pacientes. Enfermagem em Foco. 7. 37-41. 10.21675/2357-707 X.20 16. 

V 7.n 1.663. 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/public 

ation/328648791_FISTULA_ARTERIOVENOSA_NA_PERSPECTIVA_DE_

PACIENTES>. Acesso em: 23 set. 2019. 

OLIVEIRA, J. G. R.; JÚNIOR, G. B. S.; FILHO, J. E. B. Doença Renal 

Crônica: Explorando Novas Estratégias de Comunicação para Promoção 

da Saúde. Rev Bras Promoç Saúde, 31(4): 1-8, out./dez., 2018. 

Disponível em: < https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-

996895>. Acesso em: 02 nov. 2019. 

QUINTILIANO, A.; PRAXEDES, M. R. G. Effectiveness, safety and cost 

reduction of long-term tunneled central venous catheter insertion in 

outpatients performed by an interventional nephrologist. J. Bras. 

Nefrol., São Paulo, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. 

php?script=sci_arttext&pid=S010128002019005032101&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em:  02 nov.  2019.  

SCHWANKE, A. A. et al. Central venous catheter for hemodialysis: 

incidence of infection and risk factors. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018; 

71(3):1115-21. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n3/pt_0 

034-7167-reben-71-031 115.pdf>. Acesso em: 04 set. 2019. 

Silva D. M.et al. Hands hygiene and the use of gloves by nursing team in 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1239/335
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1239/335
https://www.researchgate.net/publication/328648791_FISTULA_ARTERIOVENOSA_NA_PERSPECTIVA_DE_PACIENTES
https://www.researchgate.net/publication/328648791_FISTULA_ARTERIOVENOSA_NA_PERSPECTIVA_DE_PACIENTES
https://www.researchgate.net/publication/328648791_FISTULA_ARTERIOVENOSA_NA_PERSPECTIVA_DE_PACIENTES
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-996895
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-996895


PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO CATETER DE HEMODIÁLISE DE CURTA E 

LONGA PERMANÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

438 
 

hemodialysis service. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(4):1963-9. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n4/pt_0034-7167-

reben-71-04-1963.pdf>. Acesso em: 09 nov.2019. 

SILVA, G. A.; VIEGA, A. M. O Enfermeiro no Cuidado das Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde do Paciente em Hemodiálise por meio 

de Cateter Duplo Lúmen. Capa > v. 3, n. 1 (5) > 2019. Disponível em: <http 

://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/128. 

Acesso em 04 set. 2019.   

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA – SBN. Registro Brasileiro 

de Diálise. 2019. Disponível em: <https://sbn.org.br/registro-brasileiro-de-

dialise/>. Acesso em 25 out. 2019. 

SOUSA, M. B. Eventos Adversos no Tratamento de Hemodiálise. 25 p. 

Monografia (Bacharelado em Enfermagem). Faculdade de Ciências da 

Educação e Saúde (FACES) – UniCEUB. Brasília, 2017. Disponível em: 

<https://repositorio.uni ceub.br/jspui/bitstream/235/11743/1/21355545.pdf>. 

Acesso em 04 out. 2019.   

SOUSA, M. R. G. et al. Prevalência de eventos adversos em uma unidade 

de hemodiálise. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2016; 24(6): e18 237. 

Disponível em: <http://www.facenf.uerj.br/v24n6/v24 n6a09.pdf>. Acesso 

em: 08 out. 2019.   

ZERATI, A. E. et al. Cateteres venosos totalmente implantáveis: histórico, 

técnica de implante e complicações. J Vasc Bras. 2017 Apr.-jun.; 16(2) 

:128-139. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jvb/v16n2/1677-5449-

jvb-1677-5449008216.pdf>. Acesso em: 08 out. 2019.   

.

http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n4/pt_0034-7167-reben-71-04-1963.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71n4/pt_0034-7167-reben-71-04-1963.pdf
http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/index
http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/issue/view/16
http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/128
http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/128
https://sbn.org.br/registro-brasileiro-de-dialise/
https://sbn.org.br/registro-brasileiro-de-dialise/
http://www.facenf.uerj.br/v24n6/v24n6a09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/jvb/v16n2/1677-5449-jvb-1677-5449008216.pdf
http://www.scielo.br/pdf/jvb/v16n2/1677-5449-jvb-1677-5449008216.pdf


PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO como PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO 

PACIENTE: REVISÃO INTEGRATIVA 

439 
 

CAPITULO 23 
 

PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO 
como PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO 

PACIENTE: REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Cibelly Nunes, FORTUNATO1 

Aline de Brito, TORRES2 

Elismar Pedroza, BEZERRA3 

Guedijany Henrique, PEREIRA4 

Helga de Souza, SOARES5 

1Enfermeira - UFPB; 2Enfermeira - Faculdade Maurício de Nassau; 3Enfermeira 
HULW/EBSERH - Mestranda em Gerontologia pelo PMPG/UFPB; 4Enfermeira 

HULW/EBSERH - Mestre em Saúde Pública pela UEPB; 5Enfermeira HULW/EBSERH. 
cibellynf@hotmail.com 

 
RESUMO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
com o objetivo de analisar produções científicas sobre 
prevenção de lesão por pressão no contexto da segurança do 
paciente. Dentre os resultados obtidos observamos que todos 
os artigos foram desenvolvidos por profissionais da 
enfermagem, nos quais, buscaram caracterizar a incidência e 
prevalência das lesões por pressão, refletir sobre a atuação do 
profissional na prevenção e promoção da segurança do 
paciente, identificar pacientes com maior potencial de risco para 
desenvolver tais lesões, principais fatores de riscos e etiologias 
multifatoriais destas, apontar indicadores de qualidade 
assistencial e associá-los com a sobrecarga de trabalho de 
enfermagem. Mediante abordagem da literatura estudada, 
evidencia-se a importância da necessidade de investimentos 
associados às políticas públicas de saúde com foco na 
segurança do paciente, capacitação de pessoal e adoção de 
estratégias de implementação de protocolos que padronizem a 
atuação na prevenção de lesão por pressão e demais eventos 
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adversos. É preciso que haja condições estruturais para 
proporcionar uma assistência segura, com profissionais 
empoderados e preparados para garantir a qualidade do 
cuidado.  
Palavras-chave: Lesão por pressão. Segurança do paciente. 

Cuidados de enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A lesão por pressão caracteriza-se por um dano 

localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente 

sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de 

dispositivo médico. Ocorre como resultado da pressão intensa 

e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. 

Apresenta-se em pele íntegra ou ulcerada e na maioria dos 

casos é dolorosa. A tolerância do tecido pode ser afetada de 

acordo com vários fatores como microclima, nutrição, perfusão, 

comorbidades e pela sua condição (NPUAP, 2016). 

 Trata-se de um problema de saúde pública mundial, que 

acarreta forte impacto social e econômico, comprometendo a 

qualidade de vida da população, elevando os indicadores de 

morbimortalidade e os custos hospitalares. Tais lesões 

acometem indivíduos hospitalizados, sob cuidados em 

instituições de longa permanência e/ou nos domicílios, desde 

quadros agudos à crônicos (BRANDÃO; MANDELBAUM; 

SANTOS, 2013). 

De acordo com o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) entre o período de janeiro de 2014 a julho de 

2017, as lesões por pressão atingiram o terceiro tipo de evento 

com maior frequência em notificações. Do total de 134.501 

incidentes notificados, 23.722 (17,6%) eram lesões por 
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pressão. Inclusive, alcançando o número de 34 óbitos em 

decorrência desse agravo (BRASIL, 2017).    

Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), 

segurança do paciente é a redução do risco de danos 

desnecessários associados à assistência em saúde, a partir da 

implementação de medidas que garantam a integridade do 

paciente durante o período de tratamento. Mediante o exposto, 

a OMS vem lançando propostas de Desafio Global para 

Segurança do Paciente com o intuito de promover ações para 

minimizar danos graves e evitáveis em serviços de saúde 

(WHO; 2013). 

O Ministério da Saúde, em 2013, instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da 

publicação da Portaria n°. 529/GM/MS. O objetivo geral do 

programa é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde 

em todos os estabelecimentos do território nacional. Ainda no 

mesmo ano, publicou a Resolução RDC nº 36 estabelecendo a 

obrigatoriedade de implantação do Núcleo de Segurança do 

Paciente (NSP) onde uma das ações que devem estar previstas 

no Plano de Segurança do Paciente (PSP) está voltada para a 

prevenção de lesões por pressão em serviços de saúde 

(BRASIL; 2013b, 2013c, 2017). 

Nessa mesma perspectiva, o Ministério da Saúde lançou 

estratégias de ações e medidas para garantir um cuidado de 

saúde mais seguro com foco nas seis Metas de Segurança do 

Paciente, dentre elas, para a melhoria do cuidado naqueles 

serviços destacamos reduzir o risco de quedas e úlceras por 

pressão (BRASIL; 2013). 

Ao considerar o cuidado da enfermagem como elemento 

essencial no processo de prevenção e promoção à saúde, que 

o profissional necessita obter conhecimento técnico científico 
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para subsidiar ações eficazes que proporcionem melhoria da 

qualidade de vida do paciente e minimize o risco para 

desenvolver lesão por pressão, buscou-se responder ao 

seguinte questionamento: Quais os cuidados de enfermagem 

direcionados e implementados para a prevenção de lesão por 

pressão na perspectiva de promover melhorias relacionadas à 

segurança do paciente? Nesse sentido o presente estudo teve 

como objetivo analisar publicações científicas recentes sobre os 

cuidados de enfermagem na prevenção de lesão por pressão 

como promoção da segurança do paciente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Método 

que além de proporcionar a síntese do conhecimento, facilita a 

aplicabilidade dos resultados obtidos aproximando o 

pesquisador do problema apreciado como também permite 

conhecer a evolução do tema estudado ao longo do tempo. 

Suas etapas constam da identificação do tema, formulação da 

questão norteadora e objetivo geral; elaboração dos critérios de 

inclusão e exclusão; busca nas bases de dados; categorização 

dos resultados; avaliação/análise dos estudos; interpretação e 

discussão dos resultados; e síntese dos achados e 

apresentação (GIL, 2017). 

Identificado o problema por sua relevância e formulada a 

pergunta norteadora, seguiram-se as etapas: busca na 

literatura; categorização dos estudos; leitura e interpretação dos 

resultados e síntese do conhecimento evidenciado nas 

pesquisas analisadas.  

A busca bibliográfica ocorreu nos meses de novembro e 

dezembro 2018 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 
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bases de dados eletrônicas Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de 

Literatura Médica (MEDLINE) utilizando os seguintes 

descritores: “cuidados de enfermagem”, “lesão por pressão” e 

“segurança do paciente” estes constituíram a pesquisa nas 

bases de dados de forma relacionada e organizada entre si com 

a adição do booleano and. Foram considerados os seguintes 

critérios de inclusão: artigos originais e disponíveis na íntegra, 

publicados entre os anos de 2013 a 2018, nos idiomas inglês e 

português onde os descritores selecionados deveriam constar 

como assunto principal. Considerou-se indisponibilidade, 

duplicidade e o não atendimento ao objeto de estudo como 

critérios de exclusão. 

Após a associação dos descritores foram identificados 69 

artigos. Em seguida, foram verificados aqueles que atendiam 

aos critérios de inclusão e exclusão, totalizando 19 artigos. 

Após a leitura do resumo, 15 foram selecionados para leitura 

sistemática de seu conteúdo na íntegra resultando na 

composição da amostra final (Figura 1).  

A avaliação dos dados foi realizada através da análise 

desta amostra e da observação dos resultados apresentados e 

interpretados, conforme o estudo foi sendo realizado 

 

 

FIGURA 01: Fluxograma representativo da pesquisa 

bibliográfica, Brasil, 2018. 
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Fonte: BVS (Biblioteca Virtual Em Saúde), 2018. 

 

.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme resultados demonstrados no Quadro 1, 

observa-se que em relação ao ano de publicação dos artigos, o 

maior número de publicações ocorreu nos anos de 2013 e 2014, 

somando um quantitativo de 07 artigos. No que diz respeito a 

formação acadêmica dos autores, todos são profissionais da 

enfermagem, o que mostra a relevância deste profissional sobre 

o tema estudado. Quanto ao delineamento metodológico, a 

maioria dos artigos foi do tipo descritivo com abordagem 

quantitativa que buscou caracterizar o perfil da clientela 

estudada, incidência e prevalência das lesões por pressão, 

refletir sobre a atuação do profissional na prevenção e 

promoção da segurança do paciente, identificar pacientes com 

maior potencial de risco para desenvolver tais lesões, principais 

fatores de riscos e etiologias multifatoriais destas, apontar 

Nº total de artigos selecionados (n=69)Identificação

Artigos (n=7)

BDENF

Artigos (n=5)

MEDLINE

Artigos (n=3)

LILACS

Crítérios inclusão/exclusão 
(n=19)

Leitura do resumo 
Composição final da amostra 

(n=15)

Leitura sistemática
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indicadores de qualidade assistencial e associá-los com a 

sobrecarga de trabalho de enfermagem. 

 

QUADRO 01: Publicações incluídas na revisão integrativa da 

literatura por tipo de estudo, base de dados/periódico, área de 

formação dos autores e ano de publicação, Brasil, 2018.  

 

Nº Tipo de 

Estudo 

Base de dados 

 

Periódico 

Área de 

formação 

dos autores 

Ano de 

publica

ção 

 

 

1 

 

 

Descritivo 

BDENF 

 

 

Revista de pesquisa: 

cuidado é fundamental 

online 

 

 

Enfermagem 

 

 

2013 

 

2 

 

Descritivo, 

transversal, 

quantitativo 

BDENF 

 

 

Revista Enfermagem 

UERJ 

 

 

Enfermagem 

 

 

2013 

 

3 

 

Transversal, 

prospectiva 

BDENF 

 

 

Revista Enfermagem 

UERJ 

 

 

Enfermagem 

 

 

2014 

 

4 

 

Descritivo, 

retrospectivo, 

quantitativo 

BDENF 

 

 

Revista de 

Enfermagem da UFPE 

 

 

Enfermagem 

 

 

2018 

 

5 

 

Longitudinal, 

prospectivo 

BDENF 

 

 

 

Enfermagem 

 

 

2013 
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Revista de pesquisa: 

cuidado é fundamental 

online 

 

6 

 

Descritivo, 

transversal, 

quantitativo 

BDENF 

 

 

Revista de pesquisa: 

cuidado é fundamental 

online 

 

 

Enfermagem 

 

 

2014 

 

7 

 

Transversal, 

retrospectivo 

LILACS 

 

 

Revista gaúcha de 

enfermagem 

 

 

Enfermagem 

 

 

2013 

 

8 

 

Descritivo, 

transversal, 

quantitativo 

MEDLINE 

 

 

Revista escola de 

enfermagem USP 

 

 

Enfermagem 

 

 

2014 

 

 

9 

 

Transversal, 

prospectivo, 

quantitativo 

MEDLINE 

 

 

Acta Paul 

Enfermagem 

 

 

Enfermagem 

 

 

2017 

 

10 

 

Observacional, 

prospectivo, 

comparativo, 

quantitativo 

MEDLINE 

 

 

 

Escola Anna Nery 

 

 

Enfermagem 

 

 

2017 

 

11 

 

Exploratório, 

descritivo 

MEDLINE 

 

 

Revista brasileira de 

enfermagem 

 

 

Enfermagem 

 

 

2016 

 

12 

 

Descritivo 

MEDLINE 

 

 

 

 

Enfermagem 

 

 

2016 
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Revista Gaúcha de 

Enfermagem 

 

13 

 

Descritivo, 

exploratório, 

quantitativo 

BDENF 

 

 

Revista Enfermagem 

da UFSM 

 

 

Enfermagem 

 

 

2015 

 

14 

 

Estudo de 

coorte 

retrospectivo 

LILACS 

 

 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

 

 

Enfermagem 

 

 

2016 

 

15 

 

Descritivo, 

exploratório, 

quantitativo 

BDENF 

 

 

Revista de 

Enfermagem UFPE 

 

 

Enfermagem 

 

 

2017 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

 

Podem ser discutidos alguns aspectos encontrados nos 

resultados destas pesquisas, dentre eles, a atuação da 

enfermagem na identificação de fatores de riscos e principais 

causas para o surgimento de eventos adversos, a exemplo da 

lesão por pressão. Bem como na utilização de subsídios 

(protocolos, escalas, ferramentas) para monitoramento de 

prevenção e desenvolvimento de lesões por pressão, que 

possa estabelecer uma cultura de educação permanente com 

abordagem interdisciplinar que promova planos de cuidados 

com foco na qualidade de vida, bem estar e segurança do 

paciente.  

Os enfermeiros, na condição de líderes da equipe de 

enfermagem, têm se responsabilizado por prever e prover 

recursos humanos, materiais e estruturais, para implantar 
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medidas preventivas das lesões por pressão. Entretanto, 

quando o desenvolvimento destas é inevitável, torna-se 

necessária a adoção de ações terapêuticas adequadas a fim de 

minimizar as suas consequências e evitar a evolução da sua 

gravidade. Nessa perspectiva, esses profissionais precisam se 

apropriar do conhecimento técnico-científico específico, nos 

cuidados de enfermagem para o tratamento a fim de direcionar 

o uso racional e eficiente de recursos escassos (LIMA et al., 

2016). 

As lesões por pressão evitáveis quando associadas ao 

tempo de internação prolongado, têm causado dano 

considerável aos pacientes, devido as frequentes dores e a 

possibilidade do desenvolvimento de infecções graves, o que 

comprometerá a sua qualidade de vida e o seu processo de 

recuperação funcional. Além de causar impacto social e 

econômico com a elevação dos indicadores de 

morbimortalidade e dos custos hospitalares (BRANDÃO, 

MANDELBAUM, SANTOS; 2013). 

Uma ferramenta recomendada pelo Ministério da Saúde, 

disponível, validada e amplamente utilizada atualmente no 

Brasil é a escala de Braden. A mesma foi o instrumento 

predominante na maioria dos artigos selecionados para o 

estudo. A escala permite caracterizar o paciente sem risco, com 

risco baixo, moderado, alto ou muito alto para desenvolver 

lesão por pressão. A classificação do risco dá-se de maneira 

inversamente proporcional à pontuação, ou seja, quanto maior 

o número de pontos, menor é a classificação de risco para a 

ocorrência dessa lesão (BRASIL, 2013a). 

Ressalta-se nos artigos que utilizaram essa escala, que 

a mesma deve servir de parâmetro juntamente com a avaliação 

clínica do enfermeiro, sendo esta soberana, desde o momento 
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da admissão do paciente, para que um plano de cuidados 

específicos para prevenção de alterações cutâneas seja 

adotado e implementado sempre levando em consideração a 

realidade do contexto assistencial (BRANDÃO, 

MANDELBAUM, SANTOS; 2013). 

Um fator apontado por alguns autores relaciona a falta 

de qualificação dos profissionais e conhecimento insuficiente 

dos cuidadores com o aumento do número de lesões por 

pressão tanto no ambiente intrahospitalar, em especial nas 

unidades de terapia intensiva, como ambiente domiciliar. Fato 

este que poderia ser amenizado por meio de estratégias de um 

permanente e contínuo processo de educação em saúde 

(QUEIROZ et al; 2014, SANTOS; 2013).  

A estratégia da utilização de métodos preventivos foi 

apontado em todos os estudos selecionados para a amostra 

como eficazes no processo de não desenvolvimento de lesões 

por pressão. Trazem como sugestão algumas ações e medidas 

a serem implementadas como higiene e hidratação corporal 

eficaz, o reposicionamento e mobilização a cada duas horas, 

elevação de decúbito em 30 graus, manter roupas de cama 

seca e sem pregas, proteção de proeminências ósseas, 

utilização de coxins, películas protetoras e colchões aliviadores 

de pressão que aumentam a tolerância dos tecidos além de 

protegê-los contra os efeitos das forças mecânicas (BARBOSA, 

BECCARIA, POLETTI; 2014, SILVEIRA; 2013). 

Protocolos, escalas e instrumentos também são métodos 

que auxiliam no processo de implementação de uma 

assistência segura. Aliado a estes, já disponíveis no mercado, 

há um amplo número de equipamentos eficazes na atuação da 

prevenção de lesões por pressão, que permitem a oferta de 

cuidados seguros que ajudam a proteger os pacientes, 
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reduzindo a ocorrência deste dano. Uma matéria publicada por 

especialistas no Jornal Nursing, propõe o uso da tecnologia 

como ferramenta para o manuseio seguro do paciente e como 

uma experiência positiva para funcionários e pacientes. Em 

testes realizados, os resultados desejados foram alcançados e 

os membros da equipe manifestaram satisfação contínua com 

o novo programa (KENNEDY, KOPP; 2015). 

Os artigos estudados demonstraram que no momento da 

avaliação o enfermeiro deve atentar para as etiologias 

multifatoriais, sejam elas intrínsecas (relacionados à condição 

clínica) e/ou extrínsecas (relacionados ao ambiente), como 

alcoolismo e tabagismo, alta dependência para auto cuidado, 

tempo prolongado de internação, idade, estado nutricional, 

iatrogenias, incontinências, história de lesão por pressão 

anterior (risco para recidiva), interação medicamentosa 

(QUEIROZ et al; 2014, SOUZA; ALVES; ALENCAR, 2018).  

Toffoletto et al (2016) em sua pesquisa aponta, ao 

contrário do que reportam as evidências, que as variáveis 

idade, mortalidade e carga horária de trabalho não 

apresentaram associação significativa para o desenvolvimento 

de eventos adversos notificados na categoria lesão por 

pressão. 

No entanto, é importante chamar atenção aos casos de 

pacientes com história prévia de lesão por pressão. Esse tipo 

de informação deve ser valorizado no momento da avaliação e 

planejamento dos cuidados, visto que este fato foi 

significativamente associado ao surgimento de nova lesão 

(QUEIROZ et al; 2014). 

Um aspecto citado por Ortega et al (2017) atenta para as 

recomendações dos conselhos de classe quanto ao 

dimensionamento de pessoal da enfermagem, pois quando 
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reduzida torna insuficiente para as demandas de cuidados 

necessários. Corroborando a essas evidências, Barbosa, 

Beccaria, Poletti; (2014) em seu estudo demonstrou maior risco 

para desenvolvimento de lesão por pressão no turno da noite, 

onde há uma redução do número de profissionais, se 

comparado ao turno da manhã. 

Questionados em algumas pesquisas, profissionais 

atribuem dificuldades para promover a segurança do paciente 

e implementar os cuidados para a prevenção de lesões à falta 

de recursos humanos e de materiais. Justificam um número de 

profissionais insuficientes para atender a demanda institucional, 

bem como a falta de insumos e materiais quando trata-se de 

instituições públicas. Condições que tornam os cuidados 

prestados superficiais para atender as necessidades individuais 

(BUSANELLO et al; 2015, PENA, MELLEIRO; 2017). 

 Pena e Melleiro (2017) constataram que a maioria das 

falhas em processos, incidentes e erros estão relacionados a 

comunicação entre as equipes nas transições do cuidado. A 

falta de comunicação entre a equipe de Enfermagem e Médica 

sugere forte razão para ocorrência de eventos adversos 

trazendo a necessidade primordial de melhoria nesse processo. 

Mediante isso, propõe o uso de ferramentas padronizadas para 

transferências de pacientes entre unidades e estabelecimentos, 

de fluxos de admissão, atendimento ao paciente, transição do 

cuidado e passagem de plantão. 

Em seguida, enfatiza a falha de comunicação verbal 

entre a equipe de Enfermagem e o paciente, considerada a 

segunda causa de ocorrência de eventos adversos, juntamente 

com a falha nos registros. Destacando que a falta ou 

subnotificação dos registros de informações em prontuários, 

além de dificultar a comunicação entre os membros da equipe 
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pode trazer complicações éticas e legais para os profissionais 

e para a instituição (VASCONCELOS; CALIRI, 2017). 

Baseado nos princípios da cultura de segurança e na 

perspectiva de incentivar as notificações dos eventos adversos, 

instituições de saúde já demonstram maturidade e interesse em 

disseminar atitudes não punitivas entre os seus colaboradores, 

conscientizando-os sobre o foco na ocorrência de falhas no 

processo. Afinal, responsabilidades precisam ser 

compartilhadas, erros vistos como oportunidades de 

aprendizado e mudanças feitas para evitar a recorrência 

(ALVES, GUIRARDELLO; 2016). 

Destaca-se também a necessidade de um trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar entre os membros da equipe 

de saúde. A contribuição ativa e conjunta do profissional 

médico, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta e enfermeiro 

garantem uma maior eficácia das medidas preventivas e a 

redução dos fatores de risco ao surgimento de prováveis 

eventos adversos. Bem como, garante um melhor manejo ao 

tratamento e mais adequada conduta nos casos de lesões já 

instaladas (BRANDÃO; MANDELBAUM; SANTOS, 2013; 

BOMFIM; 2014). 

Nos casos de pacientes sob cuidados domiciliares, 

pesquisas demonstram que é preciso que haja um 

comprometimento por parte do cuidador. Nesse caso é de 

fundamental importância uma boa relação entre a equipe de 

saúde, paciente e cuidador/familiar com o objetivo de 

desenvolver estratégias que facilitem o alcance do auto cuidado 

(VIANA et al; 2013, QUEIROZ et al; 2014). 

Pesquisas mencionam uma relação entre a segurança 

do paciente e a prevenção de lesões cutâneas, especialmente 

aos pacientes internados nas unidades clínicas, cirúrgicas e 
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UTI. Nesses cenários de cuidado o tempo de internação, o uso 

de dispositivos de cateterização, o uso de sondas, e a 

imobilidade física são fatores que predispõe o aparecimento de 

lesões (BUSANELLO et al; 2015). 

Contudo, as instituições através dos núcleos de 

segurança do paciente, se comprometerão a enviar dados 

relacionados aos índices de desenvolvimento de lesão por 

pressão, bem como dos demais eventos adversos e queixas 

técnicas a serem notificados no NOTIVISA - Sistema de 

Notificação em Vigilância Sanitária desenvolvido pela Anvisa. 

Os dados alimentados nesse sistema serão utilizados como 

indicador de qualidade assistencial de cada instituição 

(BRASIL, 2015).  

Destaca-se como limitação do estudo o fato de se tratar 

de uma revisão do tipo integrativa, em que os resultados 

refletem apenas o retrato da realidade investigada. A 

quantidade limitada de artigos publicados e disponibilizados on-

line gratuitamente nas bases de dados inviabiliza tal achado. 

Ressaltando assim, a necessidade de estudos mais amplos a 

respeito do tema.  

CONCLUSÃO 

Evidencia-se a importância da necessidade de 

investimentos associados às políticas públicas de saúde com 

foco na segurança do paciente, na capacitação de pessoal e na 

adoção de estratégias de implementação sistematizada do 

cuidado baseada em protocolos que padronizem a atuação da 

equipe de saúde na prevenção de lesão por pressão e demais 

eventos adversos.  

É preciso que haja condições estruturais para 

proporcionar uma assistência segura, com profissionais 

empoderados e preparados para garantir a qualidade do 
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cuidado. Ações de incentivo à notificação de eventos adversos, 

análise e discussão de suas causas bem como medidas para a 

transformação do cenário atual nas instituições de saúde. 

Contudo, é importante salientar que instituir uma cultura de 

segurança justa leva tempo, envolve a alta gestão e exige 

investimentos organizacionais em longo prazo. 

No entanto, um dos maiores desafios sob a logística da 

atuação efetiva na promoção da segurança do paciente: a 

demanda assistencial versus o déficit de profissionais e 

materiais como obstáculos na implementação das ações de 

cuidado. 
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RESUMO: descrever as experiências vivenciadas pelos autores 
relacionadas a assistência de enfermagem intra-hospitalar no 
atendimento de um paciente portador de Doença Crônica Não 
Transmissível (DCNT), tendo como referência e norteamento o 
Processo de Enfermagem para subsidiar a assistência de 
Enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência, acerca da assistência de enfermagem a um 
paciente com DCNT, desenvolvido durante o período do módulo 
prático em um hospital universitário do Estado do Rio Grande 
do Norte, no mês de outubro do ano corrente. Como diagnóstico 
de enfermagem prioritário foi elencado o conhecimento 
deficiente relacionado às informações insuficientes e 
conhecimento insuficiente. Como resultado esperado, 
esperava-se que a paciente detivesse conhecimento suficiente 
para contribuir no tratamento de sua condição clínica, de modo 
a promover um autocuidado eficaz. Após implementação da 
prescrição de enfermagem, realizou-se uma reavaliação dos 
índices do resultado, sendo observado uma soma de 23. Tendo 
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em vista que houve mudanças significativas dos índices, 
observou-se que houve resultado positivo no que tange aos 
indicadores e a assistência prestada. A experiência 
proporcionou aprendizado no cuidado ao paciente com DCNT, 
possibilitando exercermos uma assistência integral. 
Depreende-se, portanto, que esta experiência hospitalar 
contribuiu para o crescimento dos acadêmicos de enfermagem, 
tendo em vista o potencial de reafirmação da necessidade da 
inserção do julgamento diagnóstico e clínico para o 
desenvolvimento do Processo de Enfermagem. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Processo de 
Enfermagem. Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos hodiernos, as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) vêm se estabelecendo como um dos 

mais sérios problemas de saúde pública, sendo causa de 

mortes prematuras e da diminuição da qualidade de vida da 

população, uma vez que gera limitações e incapacitações para 

realização das atividades de vida diária. Além das limitações 

biológicas, as DCNT promovem mudanças na economia das 

famílias (MALTA et al., 2015). 

As DCNT estão presentes em todas as classes 

socioeconômicas, podendo acometer qualquer pessoa. No 

entanto, acomete, de forma mais intensa, aquelas pessoas com 

maior vulnerabilidade, como, por exemplo, idosos e pessoa com 

baixo nível de escolaridade (MALTA et al., 2015).    

A maior incidência em grupos de vulnerabilidade se 

justifica por ser um grupo de doenças intimamente relacionado 

não somente ao estilo de vida, mas também pelas condições de 
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vida e pelas desigualdades sociais dos indivíduos. Além disso, 

pessoas de baixa renda têm maior exposição aos fatores de 

risco e menor acesso aos serviços de saúde. No Brasil, país 

subdesenvolvido, mais de 70% das mortes em determinado ano 

foram causadas por esse grupo de doenças (MALTA et al., 

2015; BERNAL et al., 2019).   

As DCNT possuem características singulares, a saber: 

etiologia e fatores de risco variáveis, longa duração, origem não 

infecciosa, além de estarem relacionadas a deficiências e 

incapacidades motoras (MALTA et al., 2015).    

Percebe-se, então, que se trata de um problema global 

que caracteriza uma mudança epidemiológica e demográfica 

nacional e com tendência mundial (MASSÍMO; SOUZA; 

FREITAS, 2015). Diante do exposto, então, percebe-se que há 

uma necessidade de readequar os serviços de saúde, bem 

como uma real necessidade de aperfeiçoamento do profissional 

para melhor prestar cuidados relacionados às DCNT (AGRELI, 

2019). 

Nesse sentido, a assistência de saúde requer 

profissionais preparados para cuidar dessa classe da 

população. No que concerne à Enfermagem, o profissional 

enfermeiro pode contar com o Processo de Enfermagem (PE). 

O PE é considerado uma metodologia que promove o 

relacionamento enfermeiro-paciente e respalda cientificamente 

a assistência de enfermagem. Promove, ainda, uma assistência 

individualizada e sistemática para cada paciente.  O mesmo é 

composto de cinco etapas que, embora ímpares, são 

interdependentes e interrelacionadas, sendo elas: Histórico de 

Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento, 
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Implementação e Avaliação.  Por meio dessas etapas, o 

enfermeiro deve desenvolver o pensamento crítico-reflexivo 

para analisar os achados da melhor forma possível (SANTOS 

et al., 2017).  

O objetivo do presente estudo, diante da importância da 

assistência à saúde do indivíduo, foi descrever as experiências 

vivenciadas pelos autores relacionadas a assistência de 

enfermagem intra-hospitalar no atendimento de um paciente 

portador de DCNT, tendo como referência e norteamento o 

Processo de Enfermagem para subsidiar a assistência de 

Enfermagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem 

quantitativa, do tipo relato de experiência, acerca da assistência 

de enfermagem a um paciente com DCNT. Foi desenvolvido 

durante o período do módulo prático da disciplina de Atenção 

Integral à Saúde do Adulto I do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

em um hospital universitário do Estado do Rio Grande do Norte, 

no mês de outubro do ano corrente.  

Utilizou-se, portanto, da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE), por meio do Processo de Enfermagem, 

para nortear a assistência de enfermagem.  

Na teoria das necessidades humanas básicas de Wanda 

Horta, há uma classificação em três dimensões, sendo elas: 1) 

psicobiológicas; 2) psicossociais e 3) psicoespirituais e ela 
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estabelece o relacionamento entre as definições de ser 

humano, ambiente e enfermagem (PERÃO, 2017). Tendo em 

vista as contribuições científicas da teoria de Wanda Horta, por 

abranger várias dimensões na assistência à saúde ao paciente, 

fundamentou-se o PE do presente estudo nessa teoria. 

Assim, para o desenvolvido da prática percorreu-se as 

seguintes etapas do PE: 1) Histórico de enfermagem que inclui 

a coleta de dados subjetivos, o qual se deu por meio da 

anamnese, e dados objetivos que foram coletados por meio do 

exame físico, ambos norteados por um instrumento 

disponibilizado pela disciplina baseado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, além de 

dados secundários como consultas ao prontuário do paciente; 

2) Reunião das informações e julgamento clínico, por meio da 

elaboração dos Diagnósticos de Enfermagem subsidiados pela 

Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA-I 2018-2020); 3) Plano de cuidados traçado para 

obtenção dos resultados esperados com subsídio da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing 

Interventions Classification [NIC]) e da Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes Classification 

[NOC]), respectivamente; 4) Implementação da assistência de 

enfermagem; 5) Avaliação contínua do paciente frente à 

assistência desenvolvida no processo. Ressalta-se aqui, ainda, 

que as informações pessoais são privativas ao paciente e não 

serão divulgadas no presente estudo.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a etapa inicial do PE, durante a 

anamnese, obteve-se que o paciente, 56 anos, sexo feminino, 

analfabeta, autodeclarada branca, evangélica, aposentada, 

viúva, possui três filhos, natural de Nova Cruz/RN e procedente 

de Brejinho/RN. Atualmente reside com filho e nora em casa de 

alvenaria provida de saneamento básico, energia elétrica e rua 

asfaltada.  

No momento da anamnese, apresentou-se sem queixas. 

Relata possuir Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e, atualmente, foi diagnosticada com 

Taquicardia Ventricular, sendo esse o motivo da internação 

atual. Declara internação anterior, em 2016, para tratamento de 

Acidente Vascular Encefálico (AVE).  

Quanto ao padrão de sono, relata dormir 6h horas 

habitualmente, sendo o sono restaurador, no entanto, após 

internação, passou a acordar durante à noite. Nega uso de 

medicação para dormir antes e durante internação.  

No que se refere à alimentação, ingere via oral, apetite 

aumentado, dificuldade de mastigação e disfagia, com ingesta 

hídrica de 1,5 litro de água aproximado por dia, em uso de dieta 

laxativa. Eliminações vesicais realizadas com auxílio de 

aparadeira, aproximadamente, quatro vezes ao dia, sendo mais 

frequente durante o dia, sem dificuldades, apresentando 

coloração amarelo claro e odor característico decorrente da 

medicação. Eliminações intestinais sem desconforto, com fezes 

de consistência endurecidas, uma vez ao dia, com episódios de 

tenesmo.  

Relata, ainda, limitações para realização de atividades 

de vida diária no que diz respeito a subir escadas e andar 
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longas distâncias. Apresenta histórico de duas quedas nos 

últimos seis meses. Não aponta desconforto ou insatisfação 

com fato de precisar de cuidados de terceiros. 

No que se refere ao estado geral, paciente apresenta-se 

com estado geral regular, crono-alo-auto orientado, normolíneo, 

mantém-se sonolenta e com perda ou falhas de memória. 

Ao exame físico, apresenta-se normocefálica, couro 

cabeludo íntegro, fácie atípica, hipocorada, hidratada, arcada 

dentária incompleta, acuidade visual diminuída, mobilidade 

ocular preservada, pupilas isocóricas e fotorreativas. Apresenta 

resposta inadequada de nervo Olfativo (par I) bilateralmente e 

função nervoso do trigêmeo (par V) inadequada em face direita, 

demais nervos apresentam resposta dentro do padrão de 

normalidade. 

Na avaliação cardiovascular: BHF, em 2T, em focos 

cardíacos sem sopro, enchimento ungueal < 3s. Avaliação 

pulmonar: tórax simétrico, ritmo respiratório irregular, 

respirando em ar ambiente. À ausculta pulmonar, sons traqueal, 

broncovesiculares e murmúrios vesiculares presentes em 

ambos hemitórax, sem ruídos adventícios; Avaliação 

abdominal: globoso, cicatriz umbilical centralizada, com ruídos 

hidroaéreos presentes e hiperativos, flácido e indolor à 

palpação.Membros superiores e inferiores com hemiparesia 

direita, marcha característica de hemiparesia sem edema.  

Pulsos periféricos regulares, fracos e simétricos.  

No tocante aos sinais vitais: hipotérmica (T: 34,6°C), 

bradicárdica (FC: 54 bpm), taquipneica (FR: 22 mrpm), 

hipotensa (PA: 90x70mmHg) e SatO2 à 97%.  

Diagnósticos de Enfermagem  
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De acordo com a NANDA - I (2018), o diagnóstico de 

enfermagem é um julgamento clínico baseado na resposta 

humana à condições de saúde ou, ainda, sobre uma 

vulnerabilidade a tal resposta que pode ser de um indivíduo, 

uma família, um grupo ou uma comunidade. O raciocínio clínico, 

por sua vez, é a premissa para formulação do diagnóstico de 

enfermagem podendo ser direcionado a três situações: um 

problema, um estado de promoção da saúde ou um risco 

potencial.  

Para que o enfermeiro formule um diagnóstico é 

necessário que ele conheça os indicadores diagnósticos, os 

quais são dados usados para diagnosticar e diferenciar um 

diagnóstico do outro. Esses indicadores são formados por: 

características definidoras - que são inferências observáveis e 

se agrupam como manifestações de um diagnóstico; fatores 

relacionados - os quais são um componente que engloba todos 

os diagnósticos de enfermagem com foco no problema; e 

fatores de risco - que são influências que contribuem para o 

aumento da vulnerabilidade de indivíduos, famílias, grupos ou 

comunidades a um evento não saudável (NANDA - I, 2018). 

Nesse sentido, tendo em vista as respostas humanas 

apresentadas pelo paciente em questão, a coleta deu-se a partir 

da anamnese e exame físico, o qual foi direcionado e 

fundamentado pelo instrumento de coleta da Teoria das 

Necessidades Humanas de Wanda Horta. Com isso, a partir do 

julgamento clínico, obteve-se os seguintes diagnósticos de 

enfermagem, apresentados na tabela 1.  

Tabela 1. Diagnósticos de Enfermagem. Natal, 2019. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM 

RELACIONADO À EVIDENCIADO POR 

Intolerância à atividade Desequilíbrio entre 

oferta e demanda de 

oxigênio 

Desconforto ao esforço 

Conhecimento 

deficiente 

Informações 

insuficientes 

Conhecimento 

insuficiente 

Risco de queda  Dificuldades na marcha, 

mobilidade prejudicada 

Mobilidade física 

prejudicada 

Controle muscular 

diminuído, Força 

muscular diminuída 

Alteração na marcha 

 

Risco de glicemia 

instável 

 Conhecimento 

insuficiente sobre o 

controle da doença, 

conhecimento 

insuficiente sobre os 

fatores modificáveis, 

média de atividade física 

diária menor que a 

recomendada para 

idade e sexo. 

Deglutição prejudicada Problema de 

comportamento 

alimentar 

Dificuldade para deglutir 

Risco de débito 

cardíaco diminuído 

 Frequência cardíaca 

alterada, ritmo cardíaco 

alterado, história de 

doença cardiovascular. 

Fonte: autoria própria.  

Diagnóstico de enfermagem prioritário: 

1) Conhecimento deficiente relacionado à informações 

insuficientes e conhecimento insuficiente. 
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As condições crônicas de saúde, quando acometem as 

pessoas, exigem mudanças e adaptações significativas no 

estilo de vida com vistas à melhoria das limitações causadas 

por estas. Nesse sentido, a HAS e o DM requerem destaque 

diante da alta incidência, prevalência, mortalidade e grau de 

comprometimento para desenvolver complicações na pessoa 

acometida (SAMPAIO; GUEDES, 2012).  

O Diagnóstico de Enfermagem conhecimento deficiente 

é caracterizado pela ausência ou pouca informação cognitiva 

relacionada a um assunto específico. Em um estudo realizado, 

esse diagnóstico prevaleceu em 19,6 a 88,3% dos pacientes 

(COSTA et al., 2016). Esse estudo realizado com pacientes 

internados, assim como esse em questão, elencaram o mesmo 

diagnóstico de enfermagem voltado para o paciente internado 

e que convivia com alguma condição crônica de saúde.  

O autocuidado pode ser definido como a prática de 

atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para 

manter a vida, a saúde e o bem-estar (MENDES et al., 2015).  

Levando-se em consideração o conhecimento 

insuficiente da paciente em relação ao seu estado de saúde, 

infere-se que a educação para o cuidado em diabetes mellitus 

é relevante, tendo em vista que o cliente com esta condição 

necessita desenvolver aptidões que contribuam para o seu 

autocuidado. Alguns desses fatores de educação estão 

atrelados a uma alimentação saudável, prática de exercícios 

físicos, monitoramento da glicose no sangue, saber tomar as 

medicações corretas e dentre outros. Esses e outros 

comportamentos saudáveis contribuíram para evitar as 

complicações. (MAIA; REIS; TORRES, 2016). 
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A HAS é outra condição crônica que requer mudanças 

comportamentais e para que haja sucesso do controle da 

pressão arterial, é necessária a prática do autocuidado, 

consequentemente, mudanças no hábito de vida (MENDES et 

al., 2015). 

Nesse sentido, percebe-se que o diagnóstico de 

enfermagem prioritário, elencado a partir dos dados obtidos, 

está em consonância com a literatura científica, demonstrando 

a necessidade de uma intervenção voltada para o real problema 

do indivíduo. Na experiência descrita, a paciente tem problemas 

cardíacos o que a princípio poderia colocar os diagnósticos de 

enfermagem voltados para as necessidades psicobiológicas, 

contudo, esse problema já é um complicação das condições 

crônicas de saúde que a paciente apresenta. Assim, optou-se 

por enfatizar os indicadores clínicos voltados as possíveis 

causa dos problemas. 

Planejamento e Implementação  

Após a identificação dos diagnósticos prioritários, deve-

se dar ênfase aqueles diagnósticos elegidos para determinar 

quais são as prioridades de cuidados (NANDA - I, 2018). 

Quanto ao resultado de enfermagem, ele diz respeito a 

um estado, comportamento ou percepção do indivíduo, família, 

grupo ou comunidade, que mede as intervenções de 

enfermagem. Tais resultados precisam ser selecionados 

anteriormente às intervenções. Já as intervenções, por sua vez, 

são entendidas como qualquer tratamento baseado no 

conhecimento e julgamento clínico que o profissional 

enfermeiro realiza para aprimorar os resultados do paciente 

(NANDA - I, 2018). 
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Os resultados de enfermagem são escolhidos através da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) e as 

intervenções de enfermagem são selecionadas por meio da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (NANDA 

- I, 2018). 

Resultado de enfermagem esperado (NOC): 

1) Espera-se que a paciente detenha conhecimento 

suficiente para contribuir no tratamento de sua condição 

clínica, de modo a promover um autocuidado eficaz. 

Foram selecionados 5 resultados utilizando a NOC, 

sendo eles: 1) Conhecimento: prevenção de quedas; 2) 

Conhecimento: controle da arritmia; 3) Conhecimento: Controle 

da Hipertensão; 4) Conhecimento: Controle do Diabetes e 5) 

Conhecimento: Prevenção do Acidente Vascular Encefálico. 

Cada um desses resultados atendeu aos seus respectivos 

indicadores e pontuação de acordo com o diagnóstico 

selecionado previamente, o qual baseou-se nas respostas 

humanas apresentadas pela paciente. Ao final, obteve-se como 

resultado esperado, 24 pontos. Na tabela 2 está descrito os   
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resultados, indicadores e pontuação. 

Tabela 2. Resultado de enfermagem (NOC) de acordo com o 

Diagnóstico Enfermagem selecionado como prioritário. Natal, 

2019. 

RESULTADOS

NOC 
INDICADORES 01* 02* 03* 04* 05* 

Conhecimento: 

prevenção de 

quedas 

Estratégias para 

caminhar de forma 

segura 

     

Mudanças na 

pressão arterial 

que aumentam o 

risco de queda 

     

Uso corretos de 

dispositivos de 

assistência 

     

Conhecimento: 

controle da 

arritmia 

Sinais e sintomas 

da arritmia 
     

Sinais e sintomas 

do esforço 

excessivo 
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Conhecimento: 

Controle da 

Hipertensão 

Sinais e sintomas 

da exarcebação da 

hipertensão 

     

Uso correto do 

medicamento 

prescrito 

     

Conhecimento: 

Controle do 

Diabetes 

Hipoglicemia e 

sintomas 

relacionados 

     

Prevenção de 

hiperglicemia 
     

Conhecimento: 

Prevenção do 

Acidente 

Vascular 

Encefálico 

Sinais e sintomas 

do AVE 
     

Estratégias de 

controle de 

colesterol elevado 

     

SOMA 

ESPERADA 
24 

Fonte: autoria própria 
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*1. Nenhum conhecimento; 2. conhecimento limitado; 3. Conhecimento 

moderado; 4. Conhecimento substancial; 5. Conhecimento vasto. 

Intervenções de enfermagem (NIC) 

Após a seleção dos resultados esperados e indicadores, 

estabeleceu-se as intervenções de enfermagem de acordo com 

a NIC. Para isso, levou-se em consideração a disponibilidade 

dos recursos necessários para a execução da prescrição. As 

prescrições de enfermagem podem ser observadas na tabela 3.  

Tabela 3. Intervenções de enfermagem (NIC) de acordo com o 

Diagnóstico Enfermagem selecionado como prioritário. Natal, 

2019. 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

SELECIONADAS (NIC) 

ATIVIDADE 

Ensino: atividade/exercício 

prescrito 

 

Orientar o paciente sobre como monitorar 

a tolerância à atividade 

Dar informações sobre dispositivos 

auxiliares disponíveis que podem ser 

usados para facilitar o desempenho da 

habilidade necessária, conforme 

apropriado. 

Ensino: medicamentos 

prescritos 

 

Orientar o paciente sobre a finalidade e 

ação de cada medicamento 

Revisar o que o paciente sabe sobre os 

medicamentos 

Avaliar a capacidade do paciente para 

auto administrar os medicamentos 

Ensino: processo da doença 

 

Descrever os sinais e sintomas comuns 

da doença, conforme apropriado 

Revisar o que o paciente sabe sobre a 

condição 

Explicar o tratamento 
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Ensino: 

procedimento/tratamento 

 

Explicar a necessidade de alguns 

equipamentos (ex. glicosímetro, 

tensiomentro) 

Incluir a família/pessoa importante, 

conforme apropriado 

  Fonte: autoria própria 

 

Avaliação 

A avaliação é uma etapa do PE e, apesar dele ter suas 

etapas de forma sequenciada, a avaliação, assim como o 

diagnóstico de enfermagem, pode ser transitada entre as outras 

etapas à medida que dados adicionais forem coletados e 

agrupados em padrões significativos, e que a precisão dos 

diagnósticos forem avaliadas (NANDA - I, 2018). 

Após implementação da prescrição de enfermagem, 

realizou-se uma reavaliação dos índices do resultado, sendo 

observado uma soma de 23. Tendo em vista que houveram 

mudanças significativas dos índices, observou-se um resultado 

positivo para no que tange aos indicadores e a assistência 

prestada, como observado na tabela 5. 

 

Tabela 4. Resultado de enfermagem selecionado após 

implementação da prescrição de enfermagem ao paciente. 

Natal, 2019. 

RESULTADOS 

(NOC) 
INDICADORES 

01 02 03 04 05 

Estratégias para caminhar 

de forma segura 
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Conhecimento: 

prevenção de 

quedas 

Mudanças na pressão 

arterial que aumentam o 

risco de queda 

     

Uso corretos de dispositivos 

de assistência 
     

Conhecimento: 

controle da 

arritmia 

Sinais e sintomas da 

arritmia  
     

Sinais e sintomas do 

esforço excessivo 
     

      

Conhecimento: 

Controle da 

Hipertensão 

Sinais e sintomas da 

exarcebação da hipertensão 
     

Uso correto do 

medicamento prescrito 
     

Hipoglicemia e sintomas 

relacionados 
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Conhecimento: 

Controle do 

Diabetes  

Prevenção de hiperglicemia      

conhecimento: 

Prevenção do 

Acidente 

Vascular 

Encefálico 

Sinais e sintomas do AVE      

Estratégias de controle de 

colesterol elevado 
     

SOMA OBTIDA 23 

Fonte: autoria própria 

 

CONCLUSÕES 

 

As DCNT afetam de forma significativa a qualidade de 

vida das pessoas, pois requerem delas mudanças nos hábitos 

de vida, uma vez que muitos ficam impossibilitados até mesmo 

de realizar suas atividades, tendo em vista as complicações que 

podem ser geradas, à exemplo da paciente em questão. Essas 

limitações podem influenciar nas relações sociais, nas 

atividades de vida diária e, além disso, exigem que a pessoa dê 

mais ênfase para o autocuidado, principalmente quando o 

conhecimento é deficiente para tal questão. 

A equipe de enfermagem deve orientar o paciente no 

cuidado sobre ao autocuidado com sua condição clínica, 
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chamando atenção para a prevenção das complicações que 

podem ser geradas caso não haja um tratamento adequado das 

doenças. Deve-se orientar quanto o cuidado com a 

alimentação, importância da atividade físico, orientar quanto o 

tratamento farmacológico e uso correto dos medicamentos. 

Assim como atentar-se para aspectos além do biológico durante 

sua assistência, visto que os aspectos sociais e psicológico 

também são afetados por esse tipo de condição. 

O enfermeiro tem papel importante nesse processo e 

precisa-se que ele avalie o paciente um plano de cuidados 

específicos seja estabelecido, de acordo com a situação clínica 

de saúde do paciente para atender as necessidades dele. Com 

isso, é perceptível a relevância do PE, seus reflexos na 

qualidade da assistência, valorização do profissional e 

humanização do atendimento.  

Assim, a experiência proporcionou aprendizado no 

cuidado ao paciente com DCNT, possibilitando exercermos 

uma assistência integral. Depreende-se, portanto, que esta 

experiência hospitalar contribuiu para o crescimento dos 

acadêmicos de enfermagem, tendo em vista o potencial de 

reafirmação da necessidade da inserção do julgamento 

diagnóstico e clínico para o desenvolvimento do Processo de 

Enfermagem. 
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RESUMO: O planejamento tem sido uma das principais 
atividades dos enfermeiros que ocupam a função assistencial e 
gerencial, e um dos temas mais abordados atualmente nos 
programas de ensino de enfermagem. Objetivou-se nessa 
pesquisa realizar um planejamento estratégico para a 
construção e sugestão de um instrumento tipo check list que 
auxiliasse na condução de estágio clínico supervisionado de 
enfermagem em um hospital escola, no sentido de promover a 
articulação entre discentes, tutores e equipe de forma 
sistematizada, oferecendo aos alunos uma metodologia de 
prática mais organizada que os possibilite transitar entre os 
vários saberes da enfermagem. O estudo caracteriza-se como 
exploratório, de abordagem qualitativa, cuja proposta de 
instrumento foi desenvolvida para uso opcional pelos tutores de 
estágio clínico supervisionado em uma clínica de doenças 
infectoparasitárias em um Hospital Universitário em João 
Pessoa-Paraíba, que sistematicamente recebe estagiários do 
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curso de graduação em enfermagem provenientes da 
universidade à qual o hospital se vincula. Conclui-se que um 
tutor bem preparado e tendo à mão instrumentos que o auxiliem 
nessa missão atua como um transpositor na vida do estudante 
pois possibilita a vivência do cotidiano do Ser enfermeiro, 
incentiva a tomada de decisões e a resolução de conflitos entre 
outros tornando-se uma peça fundamental para a caminhada 
do acadêmico rumo ao exercício da profissão.  
Palavras-chave: Estágio clínico. Planejamento estratégico. 
Enfermagem. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O planejamento tem sido uma das principais atividades 

dos enfermeiros que ocupam a função assistencial e gerencial, 

e um dos temas mais abordados atualmente nos programas de 

ensino de enfermagem. Encontramos na literatura diversos 

trabalhos que destacam a importância do planejamento no 

processo de trabalho do enfermeiro (LALUNA, 2016). 

Planejar oferece lógica e organização para contribuir 

para a superação da prática do senso comum. O ato de planejar 

tem como fruto de sua produção o plano. Este contém um 

projeto futuro de ação e diante dessa perspectiva, tem-se que 

o planejamento se expressa como um saber operante, por se 

tratar de um processo formalizado para gerar resultados a partir 

da sistematização das informações (GORONZI, 2013). 

Falaremos aqui sobre Planejamento Estratégico, pois 

este, em sua complexidade, compreende uma sistemática de 

acompanhamento de resultados, que instrumentalizam as 

áreas técnicas para o alcance de metas (BRASIL, 2016). 

Mas por que aplicar o planejamento estratégico em 

condução de estágio curricular em enfermagem? Não é esta 
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uma metodologia empregada nas empresas e, portanto, 

adequada apenas a organizações voltadas para o capital e o 

lucro?  

Encontramos esta resposta em Lück (2016) que sugere 

estas perguntas expressarem um entendimento limitado do 

significado de planejamento estratégico e, uma rejeição 

antecipada a ela, antes mesmo de se compreender o seu 

significado e importância, resultando uma visão inadequada e 

distorcida desse planejamento. 

O propósito do Planejamento Estratégico está em 

justificar, desenvolver técnicas, métodos, destrezas e 

habilidades ao ator social em situação e assim elevar suas 

capacidades de direção, gerência, administração e controle do 

sistema social (LALUNA, 2016). 

Podemos observar, comumente, em nossa prática 

profissional, colegas enfermeiro lamentarem-se de estarem 

trabalhando como quem está “apagando incêndios”, ou seja, de 

estarem sendo conduzidos por demandas de situações 

inesperadas, tendo que responder rapidamente a elas e de tal 

forma que o planejar ações acaba sendo irrelevante na 

condução de suas ocupações. Lück (2016) relata que esta 

forma de administrar a rotina de trabalho é orientada por 

descobertas espontâneas, de caráter imediatista, por uma visão 

de senso comum e reativa da realidade e, portanto, limitada em 

seu alcance, aonde os acontecimentos determinarão a ação, 

em vez de uma ação planejada influenciar os acontecimentos 

da realidade. Assim, o resultado final dessa prática pode 

resultar em desgaste inútil e frustrante de energia, tempo e 

recursos. 

Os Cursos de Graduação em Enfermagem, seguindo as 

determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
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objetivam formar um profissional com perfil generalista, 

humanista, crítico e reflexivo. Dotado de conhecimentos, e 

habilidades requeridas para o pleno exercício profissional, 

embasados nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), atuando como promotor da saúde integral do ser 

humano (MARCHIORO et al., 2017). 

O estágio curricular supervisionado em enfermagem, de 

acordo DCN, corresponde a 20% da carga horária total do curso 

e é realizado durante os dois últimos períodos da graduação em 

rede básica de serviços de saúde, comunidade, ambulatórios e 

em hospitais gerais e especializados. O estágio curricular deve 

consolidar os conhecimentos adquiridos no transcorrer do curso 

e deve também apresentar como estratégia pedagógica, além 

da relação professor-aluno, outros atores que participem do 

mundo do trabalho. Nesse sentido, esse momento é importante 

na formação profissional, pois o discente desenvolve autonomia 

no contato com a realidade de saúde, com desenvolvimento 

pessoal, profissional e a intensificação da relação entre teoria e 

prática (MOURA et al., 2006). 

Tendo como foco a inserção dos alunos de enfermagem 

em ambiente de estágio clínico sabemos que, segundo 

Dall’Agnol (2013), as relações positivas entre profissionais e 

estudantes facilitam o compartilhamento de saberes, 

propiciando um aprendizado bem-sucedido e uma formação de 

qualidade.  

O aluno de enfermagem em campo de estágio necessita 

desenvolver as competências e habilidades que compõe o seu 

perfil profissional, como liderança, capacidade de tomar 

decisões, atenção à saúde, comunicação, administração, 

gerenciamento e ainda as habilidades para relacionar-se com a 
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população e a equipe de saúde, muitas vezes em meio a muitos 

conflitos (MOURA et al., 2006). 

As equipes de enfermagem de serviços de saúde que 

recebem acadêmicos nos estágios de enfermagem são 

fundamentais em sua formação, pois, o apoio e o 

reconhecimento desses profissionais podem auxiliar o aluno 

nos enfrentamentos dos desafios rumo a sua formação. Nessa 

lógica, assinala-se a importância de dispor de pessoas com 

características compatíveis ao perfil organizacional, 

especialmente no cenário de um hospital universitário que, em 

si mesmo, pressupõe articulação entre ensino, pesquisa e 

assistência, com o intuito de obter qualidade na assistência 

prestada e no processo ensino-aprendizagem. (DALL’AGNOL, 

2013). 

A inserção dos acadêmicos de enfermagem no campo 

de estágio implica em ter que lidar com complexas relações 

interpessoais, diferentes percepções e modos de agir, e é 

justamente nesta diversidade que podemos encontrar 

oportunidades para uma prática efetiva. A inserção de 

estagiários também interfere na dinâmica das equipes, exigindo 

que as mesmas reorganizem o próprio trabalho para 

proporcionar acolhimento, sem que haja prejuízo da assistência 

aos pacientes. Isto demanda dos profissionais de enfermagem 

das unidades preparo para lidar com os diferentes perfis de 

acadêmicos e capacitação no que tange às relações 

interpessoais, à versatilidade, bem como paciência, 

organização, abertura ao diálogo e habilidade de planejar, 

delegar e compartilhar tomadas de decisões (DALL’AGNOL, 

2013). 

Vale salientar que o comprometimento dos acadêmicos 

com o estágio de enfermagem potencializa o trabalho da equipe 
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e contribui para a qualidade do cuidado. Sendo assim, nada 

mais justo que encontrem um campo de trabalho aberto e 

organizado e que os conduza a uma postura autocrítica e 

madura que os capacite a exercer a profissão.  

Este artigo é resultado de uma inquietação que surge no 

desenvolvimento de minhas funções enquanto preceptora de 

estagio clínico do 9º período de enfermagem em Clínica de 

Doenças Infecto Parasitárias em um Hospital Universitário em 

João Pessoa, Paraíba e foi desenvolvido em função, 

principalmente, de duas preocupações: a primeira está 

relacionada com a especificidade das diferentes clínicas e 

setores em um hospital e consequentemente a necessidade de 

um enfoque metodológico de planejamento de estágio 

adaptado a esta especificidade; a segunda, considerando a 

urgência de se avançar no processo de aprendizado e agregar 

aos alunos conhecimento, desenvoltura nas ações e 

assertividade nas decisões tendo em vista a proximidade do fim 

do período universitário.   

Desse modo, segundo Dall’Agnol (2013), considerando 

que as relações estabelecidas entre acadêmicos e equipes de 

enfermagem tem influencia direta no aprendizado e também 

repercutem no processo de trabalho do qual depende a 

qualidade do cuidado/assistência; que é imperativo contribuir 

para que os estudantes captem o objetivo da função 

assistencial e administrativa; que é inviável a continuidade da 

tutoria em estágio clínico da forma improvisada e instintiva 

quando já se tem certa a necessidade de uma condução 

planejada e organizada, emergiu a seguinte questão de 

pesquisa: como poderia ser aplicado o planejamento 

estratégico na condução de estágio clínico de alunos de 

enfermagem do 9º período de forma a agregar conhecimento 
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ao aluno e ao mesmo tempo contribuir para o trabalho 

desenvolvido na clínica?  

O objetivo deste estudo consiste em examinar os limites 

e possibilidades de aplicação do enfoque de Planejamento 

Estratégico na condução de estágio clínico e propor um 

instrumento metodológico adaptado à especificidade do nível 

local, no qual não se pretende delimitar e restringir ações ao 

que está descrito e sim incorporar valor de conhecimento bem 

como sistematizar as ações que permeiam o trabalho do 

enfermeiro propiciando aprendizado, ajuda mútua e satisfação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo caracteriza-se como exploratório, de 

abordagem qualitativa, cuja proposta de instrumento foi 

desenvolvida para uso opcional pelos tutores de estágio clínico 

supervisionado em uma clínica de doenças infecto parasitárias 

em um Hospital Universitário na cidade de João Pessoa, - 

Paraíba, que sistematicamente recebe estagiários do curso de 

graduação em enfermagem provenientes da universidade à 

qual o hospital se vincula.  

Inicialmente houve a problematização de uma situação 

cotidiana vivenciada pela autora, enquanto tutora de alunos em 

estágio clínico, que seria a condução empírica e instintiva do 

estágio, sem nenhum tipo de organização conduta pré-

estabelecida, o que ocasionalmente gerava angústia com a 

sensação de que poderia ser oferecido a estes alunos uma 

caminhada mais direcionada, associada a realidade da clínica 

visando o melhor aproveitamento do campo de estágio. 

Em um segundo momento foi realizado um diagnóstico 

da clínica com o objetivo de se apropriar das ações nas quais 
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os enfermeiros estavam envolvidos. Foi observado que o 

enfermeiro não executava apenas procedimentos técnicos à 

beira do leito, mas também ações de caráter administrativo e 

burocrático. Outro ponto observado é que as discussões éticas 

acerca do trabalho do enfermeiro surgiam ocasional e 

informalmente entre os membros da equipe e também foram 

consideradas como sendo importantes como objeto de troca de 

informação, aproximação e esclarecimento.   

Para obter os resultados e respostas à problematização 

apresentada, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do 

planejamento estratégico o qual foi utilizado como referencial 

teórico para a construção do instrumento proposto.  

O instrumento proposto favorece liberdade não só nas 

ações, não comprometendo, em momento algum, a autonomia 

do profissional enfermeiro/ tutor ou do acadêmico, bem como 

oferece liberdade se vai ou não ser utilizado. Pode também ser 

utilizado como referencial para a construção de um instrumento 

individual de tutoria caso, assim, o profissional deseje, levando-

o a se mover pelos diversos caminhos do ensino, do 

conhecimento e trabalho, motivando o pensar e a autonomia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A prática em enfermagem de forma não planejada pode 

ser considerada bastante limitada. De acordo Artmann (2000), 

pode-se observar, não tão raramente, gestores e profissionais 

em geral que se lamentam de estarem trabalhando como quem 

está “apagando incêndios” e sendo conduzidos pelas situações 

variadas do cotidiano, pelas demandas inesperadas, tendo que 

responder rapidamente a elas e de tal forma que “não têm 

tempo para pensar, quanto menos para planejar”, aonde os 
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acontecimentos determinam a ação e em consequência, suas 

ações acabam gerando um desgaste inútil e frustrante de 

energia, tempo e recursos.  

Como, pois, resolver essa situação de “apagar incêndios” 

de que todos nós desejamos escapar? Certamente por meio do 

planejamento que, segundo Lück (2016) nos orienta na análise 

da realidade e levantamento de dados que sustentem a tomada 

de decisões objetivas sobre as ações a serem exercidas e 

recursos a serem utilizados, para assim podermos agir de 

maneira mais competente.  

Este mesmo autor afirma que apenas planejar não basta. 

É preciso que se utilize o enfoque adequado do planejamento 

sendo o planejamento estratégico um esforço disciplinado e 

consistente, destinado a produzir decisões fundamentais e 

ações que guiem a organização, em seu modo de ser e de 

fazer, orientado para resultados, com forte e abrangente visão 

de futuro. 

Este mesmo autor evidencia aspectos fundamentais 

expressos neste conceito de planejamento estratégico como: 

- a disciplina e a consistência, que se contrapõem ao 

trabalho reativo, aleatório e baseado em impressões vagas e 

dispersas da realidade; 

 - a tomada de decisões, que depende de um julgamento 

avaliativo de dados objetivos, completos e corretos sobre a 

realidade interna e externa; 

- a orientação para resultados com visão de futuro, que 

pressupõe o enfoque na transformação como condição para 

que se ofereça aos alunos um processo educacional 

significativo, condizente com a sociedade atual e baseada no 

conhecimento.  
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O planejamento estratégico exige ações em duas áreas-

chave: análise de ambiente externo e interno e 

desenvolvimento de plano de ação. A análise do ambiente 

interno exige avaliação de suas forças e fraquezas internas, 

aonde deve se limitar a análise das oportunidades para as quais 

tem-se os recursos necessários ou para as quais deve adquirir 

ou desenvolver maiores forças. A análise do ambiente externo 

constitui-se no monitoramento das forças que afetam sua 

capacidade de atingir resultados. Após a análise do ambiente 

externo e externo é necessário estabelecer objetivos e 

transformá-las em metas mensuráveis bem como formular as 

estratégias que permitam alcançar as metas. As metas indicam 

aquilo que uma unidade deseja alcançar, enquanto que a 

estratégia ou opção estratégica é um plano de como chegar lá. 

A partir de então deve-se elaborar programas de apoio a esta 

decisão. Estes apoios se constituem de planos de ação, cujo 

objetivo é implementar as estratégias através de instruções 

claras estabelecendo-se o que, como, quando, quem será o 

responsável, tipo um Check-list utilizado para garantir que a 

operação seja conduzida sem nenhuma dúvida.  

Os objetivos do planejamento estratégico em saúde são 

incitar no aluno, basendo-se em Lück (2016), as seguintes 

reflexões: 

- Análise de implicações futuras, ou seja, toda ação 

provoca resultados a curto, médio e longo prazo aonde é 

possível obter-se, como consequência de uma dada decisão e 

ação correspondente, algum resultado satisfatório a curto 

prazo, mas que a médio e longo prazo promovam repercussões 

negativas. Portanto, pensar estrategicamente, implica em se 

procurar antecipar, em relação a uma dada ação, que 
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repercussões pode promover a curto, médio e longo prazo e 

decidir pela que ofereça melhores e maiores perspectivas. 

- Exploração de alternativas de ação, ou seja, nenhuma 

situação tem apenas uma alternativa de ação. Tendo em vista 

a complexidade de qualquer uma delas e a multiplicidade de 

significados que podem ter, uma variedade de alternativas ou 

estratégias de ação podem e devem ser consideradas.  

- Aplicação de pensamento inovador e criativo pois o 

pensamento convencional não funciona em um mundo em 

transformação, é necessário adotar pensamento inovador e 

criativo, a fim de fazer frente à orientação de futuro e 

necessidade de transformação da realidade. É preciso 

visualizar o que não existe, projetar novos horizontes e novas 

perspectivas, capazes de transformar a realidade presente. Se 

algo nunca foi feito, talvez esta seja uma boa razão para fazê-

lo, caso ofereça boas perspectivas de resultados.  

- Construção de referencial avançado: Uma referência é 

uma situação observada que tomamos para orientar nossas 

ações. Todas as pessoas e todas as organizações necessitam 

ter boas referências para balizar o seu trabalho. Da mesma 

forma, todos os profissionais e todas as instituições são 

referências para os outros. Em vista disso, ao mesmo tempo 

que devemos buscar referências avançadas para balizar nosso 

trabalho, devemos procurar construir, com o mesmo, boas 

referências para os outros 

- Visão estratégica corresponde à visualização 

abrangente, aprofundada e dinâmica da realidade e do trabalho 

com uma forte perspectiva de futuro. Sem visão ou pensamento 

estratégico não pode haver planejamento estratégico.  

- Objetividade, simplicidade e clareza, ou seja, um bom 

plano estratégico trata clara e diretamente das questões, sem 
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subterfúgios ou floreios. Não deve resultar, por conseguinte, em 

planos sofisticados e detalhistas, que abordam múltiplas 

questões e meandros. Seu papel é o de estabelecer linhas de 

ação e não passo a passo de procedimentos a serem efetivdos. 

- Orientação para resultados e responsabilidades social: 

Para serem válidas, as ações educacionais necessitam 

promover resultados e, dessa forma, cumprir sua 

responsabilidade social. 

Assim, temos que a metodologia de planejamento 

estratégico nos orienta na análise da realidade e levantamento 

de dados que sustentem a tomada de decisões objetivas sobre 

as ações a serem exercidas e os recursos a serem utilizados, 

fazendo com que possamos produzir ações mais competentes 

para criar as soluções desejadas (ARTMANN, 2000). 

O planejamento estratégico possibilitou aos estudantes 

maior aproximação com os profissionais do serviço e o 

desenvolvimento de competências relacionadas à 

comunicação, liderança, tomada de decisões e administração e 

gerenciamento. Também auxiliou o aluno na aplicação do 

pensamento crítico e reflexivo para problematizar a realidade, 

descrever a maneira de conceber e tornar factíveis os planos 

propostos em distintos cenários, diminuindo a dicotomia teoria 

e prática possibilitando ampliação da visão da realidade 

(SANTOS, 2018). 

Segundo a Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), número 441 de 2013, o Estágio 

Curricular Supervisionado é o ato educativo supervisionado e 

obrigatório, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação dos estudantes para o trabalho. O estágio deve 

fazer parte do Projeto Político Pedagógico do curso, que além 

de integrar o itinerário formativo do estudante, promove o 



PROPOSTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A CONDUÇÃO DE 

ESTÁGIO CURRICULAR DE ENFERMAGEM DO 9º PERÍODO 

490 
 

aprendizado das características próprias da atividade 

profissional, objetivando o desenvolvimento deste para a vida 

cidadã e para o trabalho. Neste contexto, é fundamental, que 

na elaboração de sua programação e no processo de 

orientação do estudante, pelo professor, se assegure a efetiva 

participação dos enfermeiros supervisores do serviço de saúde 

para o seu desenvolvimento (COFEN, 2013; MARCHIORO et 

al. 2017). 

A partir dessas considerações, destaca-se que o 

enfermeiro tem como objeto, no processo de trabalho, duas 

grandes áreas, a organização do trabalho e dos recursos 

humanos, objetivando criar e implementar condições 

adequadas de cuidado aos usuários e de desempenho para os 

trabalhadores. Contudo, gerenciar pessoas é algo complexo, 

pois lida com valores humanos, sentimentos, direitos/deveres, 

sendo que o fator mais importante para o estudante é a 

capacidade de liderar pessoas para fazerem o que podem e 

devem, otimizando o melhor do potencial humano 

(MARCHIORO et al., 2017). 

Moura (2006) afirma que a prática é tão importante 

quanto à teoria, contudo segundo os alunos as práticas não 

foram suficientes para que, nos dois últimos períodos da 

graduação, se sentissem totalmente seguros, pois até esse 

momento muitos dos procedimentos foram realizados em 

laboratórios da própria instituição de ensino superior. Daí a 

importância do estágio curricular supervisionado, pois é nele em 

que as competências profissionais são desenvolvidas, além de 

permitir que o aluno faça uma auto avaliação no desempenho 

de suas competências gerais. O estágio curricular não se reduz 

apenas ao conhecimento de técnicas de procedimentos e 

metodologias de ensino, mas proporciona o aluno a aplicar na 
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prática o conhecimento sobre um determinado conteúdo 

abordado em sala de aula, além de se inserir na realidade.  

Tanto o estudante como o tutor devem incorporar a 

reflexão como hábito em sua prática diária. As conversas 

reflexivas entre tutor e estudante representam um dos 

mecanismos mais valiosos para que flua a reflexão sobre os 

aspectos essenciais do cuidado. O tutor tem que ser capaz de 

pôr em prática suas habilidades reflexivas no intuito de levar o 

estudante em direção à compreensão dos fenómenos 

complexos da prática. Por isso, é importante que os tutores 

estejam capacitados e treinados no uso das estratégias 

reflexivas (GARCIA, 2016). 

Algumas questões pertinentes ao trabalho do enfermeiro 

precisam ser pontuadas à luz de se buscar a melhoria na 

condução dos estágios clínicos. Uma delas é a resistência à 

tarefa que se traduz no questionamento acerca da participação 

da equipe de enfermagem na condução dos estágios com 

expectativa de remuneração, contrapondo o que é preconizado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais. De acordo com a 

normativa, a programação e supervisão dos estágios 

curriculares dos dois últimos semestres do curso de graduação 

em enfermagem devem ser asseguradas pelos enfermeiros de 

serviços de saúde onde se desenvolvem os estágios, não 

sendo prevista remuneração (Dall”Agnol, 2013). 

Também devemos salientar que não cabe ao aluno, 

futuro enfermeiro, dominar exclusivamente os saberes técnicos 

da prática. Os saberem gerenciais e administrativos em 

enfermagem ocupam semelhante grau de importância na 

condução da rotina como profissional e, segundo kaiser (2015), 

o aprendizado do gerenciamento na produção do cuidado de 
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enfermagem desenvolve no aluno habilidades de capacidade 

analítica, de julgamento, de decisão e liderança.  

Observamos, assim, que a possibilidade de vivenciar o 

dia a dia profissional, sem a figura permanente do professor, 

participando do cotidiano do enfermeiro, contribui de forma 

substancial na formação do sujeito, que dependendo da forma 

com que conduz suas atividades, pode ou não preencher 

lacunas de práticas e conhecimentos, que por vezes, devido às 

aulas práticas em campo com tempo limitado e a falta de 

oportunidades para a realização de algumas ações-reflexões-

ações, ficaram abertas (MARCHIORO et al., 2017). 

Para Silva e Teixeira (2013) pesquisas também têm 

salientado os efeitos positivos das experiências de estágio 

sobre o autoconceito vocacional auxiliando o estudante a 

reconhecer melhor seus interesses e habilidades. Além de 

auxiliar na superação de preconceitos presentes na sociedade 

frente a categoria da enfermagem, quebrando paradigmas e 

clichês existentes sobre a suposta “pirâmide de comando” 

existente no ambiente hospitalar, tendo uma visão real do papel 

e da importância do profissional enfermeiro diante do processo 

do cuidar (MARCHIORO et al., 2017). 

Este mesmo autor destaca que o enfermeiro tem como 

objeto, no processo de trabalho, duas grandes áreas, a 

organização do trabalho e dos recursos humanos, objetivando 

criar e implementar condições adequadas de cuidado aos 

usuários e de desempenho para os trabalhadores. Contudo, 

gerenciar pessoas é algo complexo, pois lida com valores 

humanos, sentimentos, direitos/deveres, sendo que o fator mais 

importante para o estudante é a capacidade de liderar pessoas 

para fazerem o que podem e devem, otimizando o melhor do 

potencial humano.  
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Sabemos que a prática é tão importante quanto à teoria. 

Moura (2006) afirma  a importância do estágio curricular 

supervisionado, pois é nele em que as competências 

profissionais são desenvolvidas, além de permitir que o aluno 

faça uma auto avaliação no desempenho de suas competências 

gerais. O estágio curricular não se reduz apenas ao 

conhecimento de técnicas de procedimentos e metodologias de 

ensino, mas proporciona o aluno a aplicar na prática o 

conhecimento sobre um determinado conteúdo abordado em 

sala de aula, além de se inserir na realidade. Não cabe ao aluno 

dominar exclusivamente os saberes da prática, mas também o 

saber fazer em outros campos do trabalho em saúde. O estágio 

curricular por todas essas razões tem uma centralidade na 

formação profissional do enfermeiro por promover essa 

interlocução do ensinar e do aprender.  

No modelo proposto (Quadro 1), não houve apenas uma 

apreciação da realidade e procurou levar-se em conta a 

complexidade do sistema hospitalar e educacional, no qual a 

prática de procedimentos técnicos não foi considerada como 

única dimensão preponderante na realidade profissional do 

enfermeiro e na elaboração do plano. A definição das 

prioridades ocorreu por meio da análise situacional da clínica, o 

que permitiu identificar, formular e priorizar as ações, 

abordadas de acordo com as condições locais analisadas, a 

demanda de saúde respeitando a sazonalidade da clínica, bem 

como os aspectos da gestão e os aspectos éticos e filosóficos 

ligados ao cuidado de enfermagem. 

A criação do instrumento proposto teve como finalidade 

algo simples e aplicável, para que não resultasse em apenas 

mais uma peça burocrática que seria, segundo Artmann, 

(2000), utilizada para formalizar e legitimar ações ou como peça 
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de caráter mágico que apresenta uma proposta tão bem 

organizada, tratando-se muitas vezes, de plano desenvolvido 

muito mais para legitimar ou justificar posições, do que para 

fundamentar a promoção de um salto de qualidade na escola e 

no ensino. 

Espera-se, com a utilização deste instrumento a 

organização da condução do estágio supervisionado para um 

melhor aproveitamento das oportunidades oferecidas e 

consequentemente a mudança na realidade individual de cada 

aluno ao fim do estágio.  

Espera-se, ainda, em um primeiro momento, que exista 

sim uma expectativa direcionada às atividades assistenciais, 

entretanto, que no decorrer do estágio, os acadêmicos 

consigam exercitar uma autonomia progressiva, assumindo 

gradativamente seu papel como líderes do grupo, exercendo as 

múltiplas funções pertinentes ao trabalho do enfermeiro. Além 

do comprometimento individual de cada acadêmico e valendo-

se das orientações e das vivências oportunizadas no estágio, 

espera-se que eles tenham agregado conhecimento que os 

ajude, em um futuro próximo, exercer com autonomia, 

responsabilidade, assertividade e ética as suas funções.  
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QUADRO 1. Descrição de atividades da clínica DIP na 

condução de estágio supervisionado 

 
ESTÁGIO SUPERVISONADO DE ENFERMAGEM – CLÍNCA DIP – PERÍODO _______ 

ALUNO: ______________________________________________________ 

PRECEPTOR: ______________________________________________________ 

 

ESCALA DE TRABALHO 

DIA 1                                                                              DIA 4 

DIA 2                                                                              DIA 5 

DIA 3                                                                              DIA 6 

ATIVIDADES TÉCNICAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS/ 

ADMINISTRATIVAS 

PUNÇÃO VENOSA – DIFICULDADE 

(  )PEQUENA    (  )MÉDIA   (  )ALTA 

 

SONDAGENS 

(  )SNE  (  )SNG  (  ) SVD  (  )SVA 

 

ADMISSÃO DE PACIENTES 

(  )HISTÓRICO DE ENFERMAGEM  (  

)SAE 

 

EVOLUÇÃO DIÁRIA 

 

CURATIVOS – COMPLEXIDADE 

(  )PEQUENA  (  )MÉDIA  (  )ALTA 

 

EVOLUÇÃO DE CURATIVOS 

 

RETIRADA DE AVC 

 

EXAMES 

(  )CULTURAS  (  )TESTES RÁPIDOS 

 

(  )ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 

  

(  )VISITA DE ENFERMAGEM 

(  )ADMISSÃO DE PACIENTES 

(  )ALTA DE PACIENTES 

(  )DIVISÃO DE LEITOS ENTRE 

ENFERMEIROS 

(  )ESCALA DE TRABALHO DE TE 

(  )CONTROLE DE FRIOS 

(  )LIVRO/ RELATÓRIO DE ENFERMAGEM 

(  )CONTATO COM FARMÁCIA/ 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

REALCIONADOS A MEDICAÇÃO 

(  )CONTATO COM MÉDICO PARA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

RELACIONADOS A PRESCRIÇÃO 

(  )CONTROLE DE PSICOTRÓPICOS 

(  )RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM 

EQUIPE 

(  )RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

PACIENTES/ ACOMPANHANTES 

(  )INTERAÇÃO COM EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR 

(  )CONTATO E RELAÇÃO COM 

PACIENTE E ACOMPANHANTE 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  )DELIMITAÇÃO DO TRABALHO DO 

ENFERMEIRO 

(  )CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM 

(  )DISCUSSÕES FILOSÓFICAS ACERCA 

DO TRABALHO DO ENFERMEIRO 
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    Fonte: elaborado pelo próprio autor 

A construção deste instrumento não cessa uma 

discussão e sim abre espaço para uma reflexão compartilhada 

e conjunta entre os membros da comunidade hospitalar sobre 

questões como: 

 -Que papel o hospital escola representa na 

comunidade? 

 -Quais são os desafios apresentados para a construção 

do conhecimento dentro de um hospital escola?  

-Qual o meu papel social como membro de um hospital 

escola?  

-Que identidade devemos construir? 

Quando um estágio é bem conduzido, aliado ao 

interesses e habilidades individuais de cada aluno, muitas 

vezes observamos que os estagiários que antes requeriam 

atenção dos profissionais de enfermagem, passam, no decorrer 

da convivência, a se apropriar dos espaços de autonomia, 

tornando-se mais colaborativos na execução das atividades e 

no oferecimento de cuidados. 

 

CONCLUSÕES  

 

    O planejamento estratégico não é uma teoria que deva 

ficar somente no papel, ele pode e deve ser utilizado no intuito 

de desenvolvimento e melhoria de ações aonde os pontos 

fracos serão trabalhados buscando o crescimento, os pontos 

fortes serão mantidos e aprimorados e todas as oportunidades 

deverão ser exploradas. O planejamento estratégico é uma 

ferramenta básica de alinhamento de trabalho garantindo foco 

e direção para um determinado resultado esperado.  
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      A vivência profissional do enfermeiro com “apagador de 

incêndios” pode ser melhorada mediante o uso de uma 

metodologia adequada, e a do planejamento estratégico 

oferece essa condição. Aplicá-la é nossa responsabilidade, a 

fim de que possamos oferecer para nossa comunidade um 

ambiente e um processo escolar de qualidade, capaz de 

promover aprendizagens efetivas.  

     Podemos dizer, então, que a compreensão acerca da 

realidade da clínica na qual estarão inseridos os alunos, bem 

como sua capacidade de oferecer conhecimento e a 

sistematização desses dados em um instrumento de condução 

e discussão pode contribuir para aquisição de conhecimentos 

centrados na realidade. 

Deve-se cultivar nos futuros profissionais a consciência 

de que as ações cotidianas devem ser acompanhadas de 

pensamentos e reflexões que visam dar significado a essa 

prática, para que sirvam de guia para melhorar os cuidados 

Isso não significa, porém, que tenhamos esgotado a discussão 

sobre a condução do estágio clínico curricular. Abordar essa 

questão exaustivamente implica na ampliação de 

possibilidades no campo de estágio e contribui de forma 

decisiva para a formação do futuro enfermeiro.   

Neste sentido, um tutor bem preparado e tendo à mão 

instrumentos que o ajudem nessa missão atua como um 

transpositor na vida do estudante pois possibilita a vivência do 

cotidiano do Ser enfermeiro, incentiva a tomada de decisões e 

a resolução de conflitos entre outros tornando-se uma peça 

fundamental para a caminhada do acadêmico rumo ao mundo 

de trabalho.  

Presume-se que o estudo venha despertar reflexões em 

nome de melhores práticas quando se pensa tanto no processo 
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formativo dos futuros enfermeiros como nas equipes que os 

acolhem, sem perder de vista a qualidade da assistência. 

    Pretende-se que o instrumento sugerido favoreça o 

incremento da autonomia diante da equipe, a responsabilidade 

assistencial, o amadurecimento e a autoestima profissional dos 

futuros enfermeiros com valorização da relevância de seu 

trabalho. 
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RESUMO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresenta 
alta prevalência no Brasil, isso acarreta um grande impacto na 
saúde pública, pois causa sérias complicações 
cardiovasculares, elevado índice de morbimortalidade e custos 
referentes ao tratamento. O objetivo foi analisar a associação 
entre a capacidade de autocuidado e a qualidade de vida de 
pessoas com HAS. Estudo descritivo, transversal, com 
abordagem quantitativa. A amostra do estudo foi de 101 
pacientes cadastrados e acompanhados na USF Aristides Villar 
do município de Guarabira, Paraíba, Brasil. Os dados foram 
coletados por meio de entrevista individual, utilizando-se um 
questionário para caracterização sociodemográfica, a Escala 
de Avaliação do Agenciamento de Autocuidado Revisada 
(ASAS-R) e do Mini Questionário de Calidad Vida em 
Hipertensión Arterial (MINICHAL) para avaliar a qualidade de 
vida. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) com 
CAAE: 80985717.9.0000.5176. A pesquisa revelou que os 
pacientes apresentam uma boa capacidade de autocuidado 
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tanto na média geral quanto nas dos domínios “Ter capacidade 
para o autocuidado”, “Desenvolvendo poder para o 
autocuidado” e “ Falta de capacidade para o autocuidado”, 
também uma alta qualidade de vida específica nos domínios 
“Estado mental” e Manifestações somáticas”. Conclusão: 
Necessita-se avaliar o desenvolvimento do autocuidado 
durante o percurso da doença e suas consequências na 
qualidade de vida do paciente hipertenso.  
Palavras-chave: Autocuidado. Qualidade de Vida. Hipertensão 

Arterial Sistêmica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) caracteriza-se 

pela presença de níveis pressóricos elevados, geralmente 

associado às alterações no metabolismo do organismo e nos 

hormônios, da musculatura cardíaca e vascular. Considera-se 

hipertenso toda pessoa com valor de pressão sistólica igual ou 

maior que 140 mmHg e pressão diastólica acima de 90 mmHg, 

verificadas, em condições ideais, em, pelo menos, três ocasiões 

diferentes (SBC, 2016). 

A HAS apresenta alto custo social, dados comprovam 

que a doença é responsável por cerca de 40% dos casos de 

aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho (BRASIL, 

2014). É considerada um grave problema de saúde pública no 

Brasil pelo fato de apresentar-se associada ou não às diversas 

doenças com alto índice de morbimortalidade, como o Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

problemas renais, entre outros. Dados norte-americanos de 

2015 revelaram que HAS estava presente em 69% dos 

pacientes com primeiro episódio de IAM, 77% de AVE, 75% 

com Insuficiência Cardíaca (IC) e 60% com Doença Arterial 

Periférica (DAP). Ela também é responsável por 45% das 
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mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de AVE (SBC, 

2016). 

O controle desta morbidade se faz por meio de 

tratamento medicamentoso e não medicamentoso (SBN, 2011). 

O tratamento não medicamentoso exige do indivíduo práticas 

de autocuidado, através de mudanças no estilo de vida. Sob o 

ponto de vista do indivíduo, a adesão relaciona-se ao 

reconhecimento, à aceitação e à adaptação à condição de 

saúde, bem como à identificação de fatores de risco no estilo 

de vida adotado e ao desenvolvimento do autocuidado e de 

hábitos e atitudes saudáveis, que englobam atividade física 

regular e alimentação saudável, além de comportamentos que 

permitam uma melhor qualidade de vida (QV) (FARIA, 2015). 

A QV abrange um conceito complexo, que engloba 

múltiplos aspectos da saúde, dos quais passaram a ser 

objetivos de várias políticas públicas de saúde, e tem sido 

considerada um fator determinante na formulação moderna do 

conceito de promoção da saúde, que incorpora a manutenção 

da vida com qualidade, aliada ao controle da doença com 

incentivo ao autocuidado, através de propostas de ações 

voltadas para a coletividade (STACCIARINI; PACE, 2014). 

No caso da HAS, vários motivos são apontados como 

causa para a resistência à mudança de hábitos de vida, dentre 

eles o curso assintomático da doença, a subestimação de suas 

reais consequências e a dificuldade de mudança de padrões 

comportamentais construídos ao longo do tempo, 

principalmente no que se refere a alimentação, sendo medidas 

imprescindível para pessoas acometidas por doenças crônicas, 

com vistas ao autocuidado, e melhoria da qualidade de vida 

(ESTRELA et al., 2017).  

Basear a iniciativa do paciente com o autocuidado são, 

portanto, a forma mais eficaz para lidar com as doenças 
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crônicas, permitindo que o paciente tome uma consciência 

crítica em relação a seus problemas de saúde. Além disso, 

destaca-se a importância da enfermagem, como integrante da 

equipe de saúde, sobretudo nas ações de educação em saúde, 

que incentivem não só ao paciente, mas a família, por meio de 

orientações que valorizem o ato de realizar e manter ações e 

atividades para o autocuidado. 

Considerando os aspectos relacionados a essa temática, 

a questão indagadora foi a seguinte: Qual é a relação entre o 

autocuidado com a qualidade de vida de pacientes hipertensos? 

Diante do exposto o objetivo desta pesquisa foi analisar 

a associação entre qualidade de vida e o autocuidado de 

pacientes hipertensos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, com 

abordagem quantitativa, realizada no município de Guarabira-

PB, da qual fizeram parte pacientes com diagnóstico de 

hipertensão arterial sistêmica que são devidamente 

cadastrados e acompanhados na UBS - Unidade Básica de 

Saúde Dr. Aristides Villar desse município, a qual cobre 4 micro 

áreas da região.  

O cálculo amostral foi realizado com uma margem de 
erro de 5% (Erro=0,05), grau de confiabilidade de 95% (α=0,05, 
que fornece Z0,05/2=1,96) e proporção p=95%. O tamanho da 
amostra foi calculado com base no total de pacientes 
cadastrados na UBS. Logo, segundo um levantamento 
realizado nas 4 microáreas da região, em 2017, ano anterior ao 
da pesquisa, foi visto que há 196 pacientes cadastrados e 
acompanhados na UBS.  Assim, o resultado do cálculo amostral 
foi de, no mínimo, 131 pacientes cadastrados e acompanhados. 
As entrevistas foram realizadas com 101 sujeitos, devido a 
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indisponibilidade de tempo dos agentes de saúde para 
acompanhar a pesquisadora até as residências do paciente.  

A coleta dos dados foi realizada mediante entrevistas 
domiciliares no período de março a abril de 2018. Para tal foram 
utilizados, questionários semiestruturados, com questões 
referentes às características sociodemográficos dos indivíduos 
portadores da HAS (idade, sexo, estado civil, grau de 
escolaridade, situação profissional), aplicado juntamente com 
as escalas adaptadas e validadas no Brasil para avaliar a 
capacidade do autocuidado (ASA-R) e a qualidade de vida 
(MINICHAL) realizada com usuários pertencentes ao grupo das 
doenças crônicas, sendo esta a Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS).  

Foram adotados como critério de inclusão: ter idade igual 
ou superior a 18 anos, estar devidamente cadastrado e 
acompanhado na UBS. Entre os critérios de exclusão excluiu-
se: pacientes que apresentam déficit cognitivo e/ou de 
linguagem. 

A escala de Avaliação da Capacidade para o 
Autocuidado (ASAS) foi desenvolvida por um grupo de 
estudiosos americanos e holandeses, pertencentes ao 
Conference Group in Nursing Development (NDCG) para 
mensurar o conceito central da Teoria do Déficit de Autocuidado 
de Orem, em 1986 com 24 itens. A identificação de ajustes 
nessa escala foi apontada e analisada resultando na ASAS-R, 
com a exclusão de nove itens e a descrição de três fatores. 

 A escala ASAS-R é do tipo Likert e contém 15 itens, em 
que escore de pontuação das respostas varia de um a cinco, 
sendo atribuído o valor um, quando a opção for “discordo 
totalmente”, dois para “discordo”, três para “não sei”, quatro 
para “concordo” e cinco para a opção “concordo totalmente”. 
Das 15 questões, quatro se referem a aspectos negativos 
(ASAS-R 4, 11, 14 e 15). O valor total a ser obtido poderá ser 
de 15 a 75, e quanto mais próximo o escore total for de 75, há 
indicação de que maior será a capacidade de autocuidado 
operacionalizada. Os três fatores foram nomeados de “Ter 
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capacidade para o autocuidado”, composto pelos itens de 
números 1, 2, 3, 5, 6 e 10; “Desenvolvendo poder para o 
autocuidado”, itens 7, 8, 9, 12 e 13 e “Falta de capacidade para 
o autocuidado”, itens 4, 11, 14 e 15. (STACCIARINI; PACE, 
2014). 

O MINICHAL tem sua versão original em espanhol e é 
uma adaptação feita por Badia e Cols (2012), a partir do 
instrumento Cuestionario de Calidad de Vida em Hipertensión 
Arterial (MINICHAL), elaborado pelo mesmo grupo de autores. 
Foi adaptado e validado para a cultura brasileira e escolhido 
para este estudo por ser de rápida e fácil aplicação e possuir 
propriedades psicométricas consideradas satisfatórias 
(SCHULZ et al., 2008). É composto por 16 questões de múltipla 
escolha organizadas em dois fatores: Estado Mental (10 
questões), Manifestações Somáticas (6 questões), e uma 
questão para verificar como o paciente avalia que a hipertensão 
e o seu tratamento têm influenciado na sua qualidade de vida. 

Nesta escala, o paciente deve responder às questões 
fazendo referência aos últimos sete dias. As respostas dos 
domínios estão distribuídas em uma escala de frequência do 
tipo Likert e tem quatro opções de respostas de 0 (Não, 
absolutamente) a 3 (Sim, muito). A pontuação máxima para o 
Estado Mental é de 30 pontos, e para as Manifestações 
Somáticas é de 18 pontos. Nessa escala, quanto mais próximo 
de 0 estiver o resultado, considerando o conjunto das questões, 
melhor a qualidade de vida. A questão 17, que avalia a 
percepção geral de saúde do paciente, é pontuada na mesma 
escala Likert, porém não se inclui em nenhum dos dois 
domínios (SCHULZ et al., 2008). 

Os dados coletados foram compilados e armazenados 
no programa Microsoft Office Excel, posteriormente, importados 
para o aplicativo Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), versão 22.0, e analisados através de 
estatísticas descritivas, para a correlação entre as variáveis 
utilizou-se o teste de correlação de Spearman, por se tratarem 
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de variáveis não paramétricas. O nível de significância utilizado 
em todo o estudo foi de 0,05. 

Quanto aos procedimentos éticos, foram cumpridos 
todos os aspectos éticos e legais que envolvem seres 
humanos, preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. O projeto foi encaminhado ao Comitê de 
Ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 
da Paraíba e aprovado sob o protocolo nº 2.529.115 e CAAE: 
80985717.9.0000.5176. Foi considerado o princípio da 
autonomia e respeitada a privacidade, principalmente no que 
se refere ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
instrumento indispensável para que se possam realizar 
pesquisas que envolvem seres humanos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Entre os 101 usuários que participaram do estudo, a 
idade média foi de 64,8 anos, a maioria era do sexo feminino 
(78,2%), com idade entre dos 60 a 79 anos (53,5%), casados 
(44,6%), alfabetizados (47,5%) e tipo de renda principal era 
aposentadoria (57,4%). 

 
TABELA 1. Descrição dos dados sociodemográficos dos usuáriosios  
hipertensos cadastrados e acompanhados na UBS Aristides Villar - 
Guarabira, PB, Brasil, 2018. 

Variável  n % 

Sexo   

Feminino 79 78,2 

Masculino 22 21,8 

Faixa etária   

<30 2 2,0 

30-59 35 34,7 

60-79 54 53,5 

≥80 10 9,9 
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Estado Civil   

Casado 45 44,6 

Solteiro 25 24,8 

Viúvo  24 23,8 

Divorciado 7 6,9 

Escolaridade   

Analfabeto  48 47,5 

Alfabetizado          28 27,7 

Fundamental 

incompleto 

         19 18,8 

Fundamental 

completo 

 3 3,0 

Médio completo   3 3,0 

Profissão   

Aposentado          58                        57,4 

Desempregado          31                                                               30,7 

Empregado          12                        11,9 

Total    101     100,0 

 

Os resultados da avaliação da capacidade para o 
autocuidado estão apresentados na Tabela 2. A média do 
escore da escala total foi de 52,50. Entre os fatores avaliados 
pela ASAS-R o fator 1 – “Ter capacidade para o autocuidado”, 
apresentou uma média de 21,83 podendo variar entre 6 e 30, o 
fator 2 – “Desenvolvendo o poder para a capacidade do 
autocuidado”, mostrou uma média de 17,81, a qual pode variar 
entre 5 a 25 e o fator 3 – “Falta de capacidade para o 
autocuidado”, apresentou uma média de 12,86 podendo variar 
entre 4 a 20. 

 

TABELA 2. Escores da escala ASAS-R aplicada nos usuários hipertensos 
cadastrados e acompanhados na UBS Aristides Villar. Guarabira, PB, 
Brasil, 2018. 

Variável  Média          (DP) 
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No que refere a distribuição dos escores das questões 
referentes a escala ASAS-R presentes na tabela 3, os itens que 
apresentaram maiores médias foram: “Eu consigo as 
informações de que preciso quando minha saúde está 
ameaçada” 4,34; e “Todos os dias eu faço alguma coisa para 
garantir a minha segurança e de minha família” 4,31. 
E os que apresentaram menores médias foram: “No passado, 
mudei algumas atitudes para melhorar a minha saúde” 2,37; e 
“Eu não consigo cuidar de mim da forma que gostaria, todas às 
vezes” 2,46. 
 
TABELA 3. Médias dos itens da escala ASAS-R aplicada nos usuários 
hipertensos cadastrados e acompanhados na UBS Aristides Villar. 
Guarabira, PB, Brasil, 2018. 

Variáveis  Média     (DP) 

12. Eu consigo as informações de que preciso quando 

minha saúde está ameaçada. 

9. Todos os dias eu faço alguma coisa para garantir a 

minha segurança e de minha família.  

4,34    (0,86) 

 

4,31    (0,75) 

ASAS-R total 52,50           (8,74) 

Fator 1 - Ter capacidade para o 

autocuidado 

21,83           (4,93) 

Fator 2 - Desenvolvendo poder para o 

autocuidado 

17,81           (3,48) 

Fator 3 - Falta de capacidade para o 

autocuidado 

12,86           (3,52) 
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13. Eu peço ajuda quando não consigo cuidar de mim.            

5. Eu procuro formas melhores para cuidar de mim. 

2. Se a minha capacidade de movimento diminuir, eu faço 

os ajustes necessários.  

14. Eu raramente tenho tempo para mim.                                         

1. À medida que a vida muda, eu faço os ajustes 

necessários para me manter saudável.      

6. Quando precisei, consegui tempo para cuidar de mim.  

10. Frequentemente eu avalio as coisas que eu faço para 

me manter saudável.        

11. Nas minhas atividades de vida diária, eu quase não 

tiro tempo para cuidar de mim.      

3. Quando precisei, fiz uma lista de novas prioridades no 

meu dia a dia para me manter saudável.       

4. Frequentemente, eu não tenho forças para cuidar de 

mim como deveria.              

7. Quando começo a tomar um remédio novo, procuro 

informações sobre os efeitos colaterais para cuidar de 

mim melhor.                   

15. Eu não consigo cuidar de mim da forma que gostaria, 

todas às vezes.    

8. No passado, mudei algumas atitudes para melhorar a 

minha saúde.                                                                              

3,83    (1,35) 

3,82    (0,96) 

3,77    (1,08) 

 

3,69    (1,25) 

3,68    (1,19) 

 

3,57    (1,40) 

3,52    (1,09) 

 

3,52    (1,33) 

 

3,46    (1,15) 

 

3,19    (1,59) 

 

2,97    (1,51) 

   

 

 2,46    (1,34) 

     

 2,37    (1,32) 

 

Na tabela 4 apresenta a distribuição dos escores dos 
domínios do MINICHAL. O domínio “Estado mental” apresentou 
média de 8,91 e o domínio “Manifestações somáticas” exibiu 
média de 4,96. 
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TABELA 4. Médias dos domínios do MINICHAL – BRASIL aplicada 
nos usuários hipertensos cadastrados e acompanhados na UBS 
Aristides Villar. Guarabira, PB, Brasil, 2018. 

Variáveis Média das pontuações (DP) 

Estado mental 8,91 (5,75) 

Manifestações somáticas 4,96 (4,12) 

  

No que representa a distribuição dos escores das 
questões do MINICHAL - no domínio ‘Estado mental’ o item 3 
“Tem tido dificuldade em relacionar-se com pessoas?” 
apresentou melhor média (0,32), e o item 7 “Tem a sensação 
de que a vida é uma luta continua?” apresentou pior média 
(2,05). 

No domínio ‘Manifestações somáticas’ o item 11 “Tem 
notado dificuldade em respirar ou sensação de falta de ar sem 
causa aparente?” mostrou melhor média (0,35), e o item 16 
“Tem notado adormecimento ou formigamento em alguma parte 
do corpo?”  exibiu a pior média (0,87). 

 
TABELA 5. Escores dos itens MINICHAL- BRASIL aplicada nos usuários 
hipertensos cadastrados e acompanhados na UBS Aristides Villar, 
Guarabira, PB, Brasil, 2018. 

Variáveis   Média    (DP) 

3. Tem tido dificuldade em relacionar-se com 

pessoas? 

0,32      (0,70) 

11. Tem notado dificuldade em respirar ou sensação 

de falta de ar sem causa aparente? 

0,35      (0,75) 

15. Tem sentido dor no peito sem fazer esforço físico? 0,47      (0,78) 

14. Tem sentido a boca seca? 0,52      (0,91) 

5. Sente-se incapaz de tomar decisões e iniciar coisas 

novas? 

0,59      (0,83) 

2. Tem tido dificuldade em manter suas relações 

sociais habituais? 

0,64      (0.98) 

12. Teve inchaço nos tornozelos? 0,69      (0,95) 

8. Sente-se incapaz de desfrutar suas atividades 

habituais de cada dia? 

0,74      (1,07) 

13. Percebeu que tem urinado com mais frequência? 0,79      (1,09) 
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16. Tem notado adormecimento ou formigamento em 

alguma parte do corpo? 

0,87      (1,07) 

17. Você diria que sua hipertensão e o tratamento 

dessa têm afetado a sua qualidade de vida? 

0,92      (0,94) 

6. Tem se sentido constantemente agoniado e tenso? 1,06       (1,09) 

9. Tem se sentido esgotado e sem forças? 1,16       (1,12) 

4. Sente que não está exercendo um papel últil na 

vida? 

1,17       (1,24) 

1. Tem dormido mal? 1,18       (1,26) 

10. Teve a sensação de que estava doente? 1,27       (1,16) 

7. Tem a sensação de que a vida é uma luta continua? 2,05       (0,96) 

  

Os resultados no tocante a relação da avaliação da 

qualidade de vida pelo questionário específico MINICHAL, 

estão expostos na tabela 6. Com relação a percepção geral de 

saúde do paciente a porcentagem encontrada foi de (39,6) na 

resposta “Não, absolutamente”, similar ao “sim, um pouco” 

(37,6). “Sim, bastante” com escore de (13,9), e “Sim, muito” 

(8,9).  

 
TABELA 6. Percepção geral de saúde dos hipertensos atribuídos a 
escala MINICHAL - BRASIL aplicada nos usuários hipertensos 
cadastrados e acompanhados na UBS Aristides Villar. Guarabira, PB, 
Brasil, 2018. 

 Não, 
absolutamente 

Sim, um 
pouco 

Sim, 
bastante 

Sim,  
Muito 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Você diria que sua 
hipertensão e o 
tratamento desta 
têm afetado a sua 
qualidade de 
vida? 

 
40 (39,6) 

 
38 (37,6) 

 
14 (13,9) 

 
9 (8,9) 

 

Na tabela 7 observa-se correlação diretamente 
proporcional P<0,05 entre as variáveis, de modo que quando 
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maior o escore no ASAS-R (maior capacidade de autocuidado) 
menor o escore dos domínios do MINICHAL (melhor qualidade 
de vida), ou seja, o aumento da capacidade de autocuidado 
está relacionado com uma melhor qualidade de vida. 

 
TABELA 7. Correlação entre os escores do ASAS-R e MINICHAL – 
BRASIL. Guarabira, PB, Brasil, 2018. 

Variáveis  

Manifestações 

somáticas 

Estado 

Mental 

R p R p 

ASAS-R total -0,252 0,011 -0,248 0,012 

*Teste de correlação de Spearman 

 

No que concerne às características sócio demográficas, 
o presente estudo demonstrou que a maior parte dos 
participantes eram do sexo feminino. O nível elevado da 
pressão arterial nas mulheres pode se dispor por algumas 
situações como o uso de contraceptivo, gestação, síndrome do 
ovário policístico, reposição hormonal e menopausa, podendo 
em algumas dessas situações levar ao aumento significativo da 
pressão arterial (PA) e ao desenvolvimento da HAS (SILVA et 
al., 2016). 

A maior parte dos sujeitos participante da pesquisa eram 
idosos, pertencentes a faixa etária de 60 a 79 anos. Esse 
resultado pode estar relacionado com as alterações 
hemodinâmicas que ocorrem em decorrência da senescência, 
como o aumento do débito ou da resistência periférica, uma 
associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência 
de HA (SBC, 2016). 

Houve predominância de pessoas casadas ou em união 
estável. Sobre a escolaridade, boa parte possuía um baixo 
nível. A baixa escolaridade compromete o acesso à educação 
em saúde, podendo representar dificuldades no entendimento 
das orientações realizadas pela estratégia Saúde da Família 
(ESF), bem como no seu tratamento, fator importante que deve 



QUALIDADE DE VIDA E O AUTOCUIDADO EM PACIENTES HIPERTENSOS 

513 
 

ser sanado pelos gestores, e profissionais de saúde no 
planejamento de estratégias, programas, propostas e ações 
destinadas a este grupo populacional (ANDRADE et al., 2014). 

Dessa forma é importante que os usuários participem de 
ações e programas sociais que estimulem mudanças de hábitos 
de vida, visto que muitas vezes não possuem conhecimento 
sobre os riscos da HAS, e desconhecem o que fazer para o 
controle da doença. Neste caso, os programas e ações devem 
se adequar à realidade dos sujeitos com o intuito de diminuir o 
número de complicações e óbitos provocados pelas 
consequências do aumento da pressão arterial, em decorrência 
do controle inadequado (REYNA, 2017). 

No que se refere a avaliação do autocuidado, verificou-
se uma boa capacidade de autocuidado entre os pacientes. A 
capacidade do autocuidado, segundo o referencial teórico de 
Orem, é uma complexa habilidade adquirida e desenvolvida 
diariamente, que permite a pessoa discernir os fatores que 
devem ser controlados e tratados, decidir o que pode e deve ser 
feito, reconhecer as suas necessidades, avaliar os recursos 
pessoais e ambientais e determinar, comprometer-se e 
executar as ações de autocuidado.  

Na avaliação dos domínios, percebe-se que “Ter 
capacidade para o autocuidado” apresentou uma boa média. 
Os itens que compõe esse fator são baseados em planos 
fundamentais para o desempenho individual de atividades 
relacionadas ao autocuidado, ou seja, uma série de 
características pessoais inter-relacionadas, como a motivação, 
a autoeficácia em equilibrar a percepção, a memória e a 
orientação (STACCIARIN; PACE, 2012; CARVALHO et al., 
2016).  

O gerenciamento do autocuidado em condições crônicas 
é desejável para prevenção de complicações relacionadas à 
doença. Em estudo realizado com 628 pacientes com 
insuficiência cardíaca sintomática, constataram-se associações 
entre elevados níveis de autocuidado e à melhor qualidade de 
vida e menores taxas de internações. Foi também mostrado que 



QUALIDADE DE VIDA E O AUTOCUIDADO EM PACIENTES HIPERTENSOS 

514 
 

quanto maior o número de comorbidades, menor é o 
envolvimento do paciente com o gerenciamento do seu 
tratamento (BUCK et al., 2015). 

O domínio “Desenvolvendo capacidade para o 
autocuidado” também apresentou uma média alta. Os itens que 
avaliam esse fator se relacionam com capacidades pessoais 
específicas para o desempenho de atividades de autocuidado 
sendo necessárias habilidades e estímulos ao 
autoconhecimento e disposição para o autocuidado. Os fatores 
envolvidos na capacidade de autocuidado são: motivação, 
concentração, autonomia, tomada de decisão, energia, 
conhecimento, habilidades necessárias para executar ações de 
autocuidado e organização de tempo (OREM, 2001). 

Para gerir o autocuidado, as pessoas precisam ter, além 
de conhecimento e habilidades, compromisso para exercer as 
atividades de autocuidado. Pois, mesmo que a pessoa possua 
a capacidade desenvolvida para o autocuidado, se ela não 
conseguir colocar em ação, poderá não se comprometer com o 
seu cuidado, e os resultados, serão de baixa adesão ao 
tratamento, depressão ou desmotivação e isolamento social, 
fatores que dificultam o desempenho do autocuidado (OREM, 
2001), e os resultados, serão de baixa adesão ao tratamento, 
depressão ou desmotivação e isolamento social, fatores que 
dificultam o desempenho do autocuidado.  

No domínio “Faltando capacidade para o autocuidado” 
apresentou média satisfatória. Esse fator avalia os aspectos 
negativos para organizar recursos pessoais e ambientais e as 
condições e fatores que poderiam ser significantes para o 
autocuidado (STACCIARINI; PACE, 2014).  

Vale ressaltar que para o sucesso do controle da HAS, é 
necessário a prática do autocuidado pelo paciente 
fundamentada em fatores interligados no seu estado de saúde. 
Percebe-se então, como tarefa fundamental do paciente 
hipertenso buscar quais são as necessidades do corpo e da 
mente, melhorar o estilo de vida, evitar hábitos nocivos, 
desenvolver uma alimentação sadia, reconhecer e controlar os 
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fatores de risco que levam a complicações, bem como adotar 
medidas autoeducativas visando a melhoria da qualidade de 
vida (QV) (FARIA, 2015).  

Em relação a QV, na presente pesquisa, os domínios 
“Estado mental” e “Manifestações somáticas” apresentaram 
baixas médias, o que representa uma boa qualidade de vida. O 
estado mental avalia o nível da ansiedade e depressão dos 
pacientes. A depressão é um importante diagnóstico a ser 
notado no paciente portador de doenças crônicas como a HAS. 
Diante disso, sob caráter crônico da doença, as múltiplas visitas 
à UBS, os diversos medicamentos em uso e a rotina de exames 
para controle e acompanhamento das patologias 
correlacionadas, podem sobrecarregar o paciente e despertar 
neste, sintomas de ansiedade e depressão, tornando-o 
incapacitado para as suas atividades diárias (JUNIOR, 2017). 

Ainda no que se refere ao domínio “Estado mental”, o 
item que apresentou melhor média foi: “Tem tido dificuldade em 
relacionar-se com pessoas”. O convívio social é de extrema 
importância para a motivação interpessoal e faz com que essas 
pessoas cuidem melhor da saúde, buscando suporte para 
adesão ao tratamento. A estrutura familiar pode ser facilitadora 
na adesão, uma vez que ajuda o paciente a reduzir atitudes 
negativas durante o tratamento, e oferece motivação para 
melhora (BEZERRA et al., 2014).  

O item do domínio “Estado mental” que apresentou pior 
percepção foi: “Tem a sensação de que a vida é uma luta 
contínua”. Esse fator pode interferir na autoestima e aumentar 
os sintomas de depressão e ansiedade, afetando o 
desenvolvimento da sua capacidade de se cuidar, em 
consequência disso abandono do tratamento, e redução das 
mudanças necessárias para modificação do estilo de vida, 
resultando na não adesão ao tratamento e aumento do risco de 
morbimortalidade (POLIKANDRIOTI et al., 2015; CARVALHO 
et al., 2016).  

No que refere ao domínio “Manifestações somáticas”, o 
item que apresentou melhor média foi: “Tem notado dificuldade 
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em respirar ou sensação de falta de ar sem causa aparente”. A 
alteração da respiração se atribui a uma das formas de 
complicação da HAS, que envolve o sistema pulmonar, 
podendo ser considerada como umas das sintomatologias de 
uma crise hipertensiva. Esta, pode se manifestar como 
emergência ou urgência hipertensiva. A emergência 
hipertensiva caracteriza-se pela deterioração rápida de órgãos-
alvo e risco imediato de vida, enquanto na urgência a pressão 
pode ser reduzida mais lentamente, com o tempo medido em 
horas (GIANNINI; TOLEDO; MARTIN, 2014). 

O item “Tem notado adormecimento ou formigamento em 
alguma parte do corpo” apresentou pior média. Esse sintoma 
ocorre devido a repercussão orgânica do aumento da PA, com 
alta incidência para presença de lesões em órgãos-alvo ou 
doenças cardiovasculares (DCVs) como: hipertrofia de 
ventrículo esquerdo; angina ou infarto prévio do miocárdio; 
revascularização miocárdica prévia; insuficiência cardíaca, 
episódio isquêmico ou acidente vascular encefálico, nefropatia, 
doença vascular arterial periférica, retinopatia hipertensiva, 
sendo, portanto, todos esses sintomas decorrentes dessas 
condições (BRASIL, 2014). 

Neste momento, é fundamental investigar a sua história, 
realizar o exame físico e solicitar exames laboratoriais, que 
contribuirão para o diagnóstico, a avaliação de risco para DCVs 
e a decisão terapêutica. O acompanhamento efetivo dos casos 
pelas equipes da Atenção Básica, é fundamental, pois o 
controle PA reduz todas essas complicações (BRASIL, 2014). 

A HAS e suas complicações pode acarretar a 
manifestações de aspectos físico, emocional e social sendo o 
esclarecimento da doença um ponto essencial na redução 
dessas manifestações. Sendo assim, por não apresentar cura, 
exige o tratamento adequado por toda a vida, a fim de se obter 
o controle dos níveis pressóricos, e redução na incidência ou 
retardo na ocorrência de complicações cardiovasculares, e 
consequentemente melhoria da QV do portador (FARIA, 2015).  
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Alguns estudos avaliam o impacto da HAS na QV, 
sugerindo que o próprio quadro crônico da HAS, a terapia 
medicamentosa e as possíveis complicações clínicas interferem 
na capacidade física, emocional, interação social, atividade 
intelectual e atividades cotidianas, que são determinantes para 
o comprometimento da QV (ANDRADE et al., 2014). Assim, 
avaliar a influência de tais fatores na QV de hipertensos tornou-
se relevante para contribuir na orientação de tratamentos mais 
eficazes, e aprimorar a adesão ao tratamento.  

A relação do autocuidado com os domínios da QV 
mostrou-se significativa, ou seja, quanto maior o autocuidado, 
melhor a QV do indivíduo. O sujeito se constitui como 
responsável pelo seu próprio cuidado adotando mudanças 
necessárias para modificação do estilo de vida, com isso 
firmando ações sistemáticas visando a melhoria da QV e 
prevenção das complicações decorrentes dessa patologia 
(CARVALHO et al., 2016). 

A consulta de enfermagem para o acompanhamento da 
pessoa com diagnóstico de HAS pode ser realizada por meio 
da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) e possui seis etapas inter-relacionadas entre si, 
objetivando a educação em Saúde para o autocuidado 
(BRASIL, 2014). 

A educação em saúde tem sido apontada como uma das 
formas para estimular a adesão ao tratamento. Destacando-se 
como um processo dinâmico em busca da melhoria das 
condições de saúde da população, com vistas ao autocuidado, 
mudança dos hábitos e melhoria da QV. A ESF possui uma 
atuação relevante na promoção, no cuidado, na reabilitação de 
pessoas com doenças crônicas, apoiando os usuários no 
gerenciamento do autocuidado e valorizando sempre a 
melhoria da QV (SANTOS, 2016). 

 Dessa forma, os profissionais da AB, têm papel 
fundamental nas estratégias de controle da HAS, tanto na 
definição de diagnóstico clínico e da conduta terapêutica 
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informado ao paciente hipertenso como seguir corretamente o 
tratamento (BRASIL, 2013).  

A enfermagem, inserida nesse contexto, exerce suas 
atividades com aplicação da sistematização da enfermagem 
(SAE), com ações de promoção e prevenção de doenças e/ou 
agravos, podendo contribuir, significativamente para a 
transformação do modelo assistencial, seja por meio de 
sensibilização, aconselhamento ou até mesmo supervisão, do 
tratamento da HAS. A implementação dos cuidados deverá 
ocorrer de acordo com as necessidades e grau de risco da 
pessoa e da sua capacidade de adesão e motivação para o 
autocuidado, em cada consulta (NASCIMENTO et al., 2017).   
 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados da presente pesquisa revelaram que os 

pacientes hipertensos apresentam uma boa capacidade de 

autocuidado, demonstrado tanto na média geral da escala, 

quanto nas médias dos domínios. A QV também se apresentou 

alta em seus domínios e houve associação significativa entre a 

QV e o autocuidado. 

Essa pesquisa pôde contribuir para que a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) avalie o impacto das intervenções 

elaboradas a fim de que se alcance o controle das 

complicações relacionadas a hipertensão arterial no âmbito 

biopsicossocial sem comprometer a qualidade de vida. Nesse 

sentido, vale salientar que o enfermeiro pode contribuir de 

forma integrada para que os pontos negativos encontrados da 

QV nessa pesquisa sejam instrumentos para ajudar a 

desenvolver no paciente uma boa capacidade de autocuidado, 

relacionando a mudança do estilo de vida como fator importante 

de tratamento da hipertensão. 
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A limitação desta pesquisa diz respeito a sua 

transversalidade, o que impede a avaliação da causa-efeito das 

variáveis estudadas. Sendo assim, recomenda-se a realização 

de novas pesquisas longitudinais, devido a necessidade de 

avaliar o desenvolvimento do autocuidado durante o percurso 

da doença e suas consequências na QV do paciente 

hipertenso. 
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RESUMO 
Ao longo dos anos, constata-se que a prevalência dos casos de 
Diabetes Mellitus (DM) tem aumentado significativamente a 
nível mundial, estimando 366 milhões de pessoas com a 
doença até 2030, considerado um sério problema de saúde 
pública. Classificado frequentemente em DM tipo 1, tipo 2, DM 
gestacional, associado a fatores como genética e estilo de vida. 
Uma das complicações crônicas mais prevalentes é a 
Neuropatia Diabética (ND), estima-se que esteja presente em 
cerca de 30% a 50% dos pacientes, surgindo em alguma fase 
de evolução da doença. Teve por objetivo investigar a eficácia 
dos Sistemas Especialistas utilizados como ferramenta de 
auxílio no tratamento da ND e as repercussões positivas para 
os seus portadores e profissionais. Consiste em uma revisão 
integrativa realizada no mês de outubro de 2019, utilizando 
estudos dos últimos cinco anos, sendo selecionados 12 artigos, 

mailto:fagnerjs@hotmail.com.br
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publicados nas bases de dados Bireme e SciELO. O estudo 
aponta que a DM é uma doença de caráter crônico que 
repercute em sérios danos por apresentar hiperglicemia 
crônica, causando complicações agudas e crônicas, como a 
ND. Contudo, o auxílio dos sistemas especialistas e das 
tecnologias no tratamento torna-se essencial, promovendo 
melhores prognósticos. Evidencia-se a importância de inserir 
nos serviços de saúde os Sistemas Especialistas, a fim de 
melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, garantindo 
benefícios, como prevenção, tratamento, assistência 
qualificada. Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Sistemas 
Especialistas. Neuropatias Diabéticas. 
 

INTRODUÇÃO  

 

O DM é definido como uma doença metabólica no qual é 

caracterizada pelos níveis de glicemia elevados no sangue 

(hiperglicemia) durante um grande intervalo de tempo devido à 

falta ou incapacidade de a insulina exercer seu funcionamento 

diante os nutrientes que são ingeridos diariamente (OLIVEIRA; 

MONTENEGRO JUNIOR; VENCIO, 2017). 

A DM atinge cerca de 425 milhões de pessoas no mundo, 

segundo a International Diabetes Federation (IDF), sendo 

caracterizada como uma doença de quadro global. No Brasil, a 

cada onze adultos, um é portador da doença e, além disso, 

estima-se que 12 milhões de pessoas são portadoras da DM. 

Por ser uma doença silenciosa e na maioria das vezes pode ser 

assintomática ou oligossintomática, dificultando o seu 

diagnóstico, tornando-o tardio, agravando mais ainda o quadro 

clínico (CHAIR et al., 2017). 

Contudo, o DM é classificado na maioria dos casos em 

DM tipo 1, tipo 2 e DM gestacional, podendo surgir alguns tipos 
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menos prevalentes. O DM tipo 1 ocorre quando as células betas 

do pâncreas sofrem destruição autoimune do organismo, logo, 

acaba perdendo a capacidade de produção da insulina em 

decorrência de um déficit imunológico. Já no DM tipo 2 (mais 

comum) ocorre uma resistência à insulina nos receptores de 

glicose, decorrendo ao aumento de glicose no sangue. O DM 

gestacional é desenvolvido durante a gravidez pela combinação 

de secreção de hormônios, como por exemplo, lactogênio 

placentário no qual implica na ação da insulina materna, sendo 

caracterizado como uma complicação temporária e tratável, 

assim evitando problemas na gravidez como macrossomia fetal 

e malformações fetais (OLIVEIRA; MONTENEGRO JUNIOR; 

VENCIO, 2017). 

As complicações do DM são inúmeras, sendo elas 

divididas em dois grupos, macrovasculares e microvasculares. 

As complicações macrovasculares são responsáveis pelas 

doenças cardíacas e o fluxo insuficiente de sangue para as 

extremidades do corpo, principalmente os membros inferiores. 

Já nas complicações microvasculares são causados danos aos 

pequenos vasos sanguíneos, como aqueles que acometem 

nervos, olhos e rins (BRAGA et al., 2015). 

Umas das complicações mais comuns no 

comprometimento microvascular é a Neuropatia Diabética (ND), 

causada pelo controle inadequado da glicemia por longo 

período e assim ocorrendo a deposição de glicose nos vasos e 

nervos, ocasionando alterações na sensibilidade e até irrigação 

de membros e órgãos. Assim, por atingir o sistema nervoso do 

paciente, a neuropatia diabética acomete danos aos nervos que 

em sua maioria ocorre nas extremidades como membros 

superiores e inferiores (NASCIMENTO; PUPE; CAVALCANTI, 

2016). 
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Com todos esses aspectos que a ND apresenta, é 

necessário o desenvolvimento e aplicação de um sistema 

especialista a qual tende a detalhar teorias e práticas que 

deverão ser repassados para os profissionais da área da saúde, 

especialmente, proporcionando assim uma assistência de 

melhor qualidade para toda a comunidade. Por tanto, é 

essencial o auxílio da informática para aplicação desses 

sistemas especialistas para diversas áreas com o princípio de 

estabelecer uma facilidade maior em obter informações sobre 

prevenção, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, 

complicações, dentre outros (NASCIMENTO; PUPE; 

CAVALCANTI, 2016). 

 Partindo da questão norteadora que implicou no 

questionamento “Quais os benefícios para os portadores de 

Diabetes Melittus e profissionais ao inserir e aplicar os Sistemas 

Especialistas no tratamento da Neuropatia Diabética?”.  

O presente estudo teve por objetivo investigar a eficácia 

dos Sistemas Especialistas utilizados como ferramenta de 

auxílio no tratamento da ND e as repercussões positivas para 

os seus portadores e profissionais. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada no mês de outubro de 2019, através das bibliotecas 

virtuais do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde (Bireme) e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), tendo como critérios de inclusão: artigos 

completos que abordassem a temática; nos idiomas espanhol, 

inglês e português e num espaço temporal de 5 anos. Como 

critérios de exclusão foram estabelecidos: materiais que 
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apareciam repetidamente na base de dados; que não 

abordassem a temática; que não tinham texto completo 

disponível e anteriores ao período proposto. Após a aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão, foi realizada a leitura do 

título e resumo dos artigos e selecionados aqueles que 

atendiam ao objetivo da coleta. 

Para fazer uma busca mais precisa dos periódicos, foram 

utilizados os seguintes descritores cadastrados no Portal de 

Descritores das Ciências da Saúde (DeCS): diabetes mellitus, 

sistemas especialistas e assistência de enfermagem, 

relacionados por meio do conector booleano “AND”. Na base de 

dados da Bireme foram encontrados 352 artigos, dos quais 

foram selecionados apenas 46 materiais. Já na base de dados 

da SciELO foram encontrados 102 e selecionados 31 artigos. 

Após considerar os critérios de inclusão e exclusão, foi 

realizada uma leitura dos materiais selecionados, e desses 

apenas 12 artigos foram analisados e utilizados para a 

pesquisa. 

Diante dos estudos selecionados (quadro 01) tornou-se 

possível compreender a importância da inserção dos sistemas 

especialistas e os seus benefícios para o tratamento da 

neuropatia diabética.   

  

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados conforme ano 

de publicação, título, objetivos e principais resultados. 
2010 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Sistemas de 

informação em 

saúde: 

Apresentar conceitos 

e exemplos em 

sistemas de 

informação em saúde 

Destacar a importância dos 

dados, informações e 

conhecimento utilizados na área 

de saúde para sustentar o 
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considerações 

gerais 

 

planejamento, o aperfeiçoamento 

e o processo decisório dos 

múltiplos profissionais da área da 

saúde envolvidos no atendimento 

aos pacientes e usuários do 

sistema. 

2013 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Sistema especialista 

para apoiar a 

decisão na terapia 

tópica de úlceras 

venosas 

Apresentar um 

sistema especialista 

para apoiar o 

processo de decisão 

dos enfermeiros na 

terapia tópica das 

úlceras venosas. 

O sistema poderá auxiliar na 

tomada de decisão sobre as 

condutas tópicas em úlceras 

venosas.  

2015 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Rotinas em 

endocrinologia 

Diagnóstico e o 

tratamento das 

doenças 

relacionadas ao 

sistema endócrino 

Contempla os distúrbios 

relacionados a metabolismo dos 

carboidratos e lipídeos (diabetes 

mellitus, hipoglicemia e 

dislipidemias), nutrição e 

obesidade, tireoide, hipófise, 

suprarrenais, metabolismo 

mineral, reprodução, crescimento 

e desenvolvimento, gestação, 

poliendocrinopatias e outros 

distúrbios em situações 

específicas. 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Avaliação de 

neuropatia e 

complicações 

vasculares em 

pacientes com 

diabetes mellitus em 

um município rural 

de Santa Catarina 

Caracterizar a 

prevalência de 

neuropatia diabética 

e DAP em pacientes 

com DM atendidos na 

Estratégia Saúde da 

Família. 

A frequência de DAP foi de 

13,27% (n= 15). Pacientes do 

sexo feminino apresentaram 

associação positiva para o 

desenvolvimento de DAP + PSP 

(OR= 3,81; IC 95%= 1,0 -14,53). 

O uso de insulina esteve 

associado ao desenvolvimento 

de risco 2 (OR= 4,02; IC 95%= 
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1,15 - 14,04). Entre aqueles com 

HbA1c entre 9,01% e 10%, 

verificou-se uma associação 

significativa para a classificação 

de Risco 3 (OR= 7,25; IC 95%= 

1,06 - 49,27). 

2016 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Neuropatia diabética Fazer uma revisão 

detalhada e 

atualizada sobre 

neuropatia diabética, 

focando em sua 

classificação, 

investigação 

diagnóstica e 

tratamento. 

Destaca-se a importância de 

conhecer suas principais 

manifestações clínicas, os 

métodos de investigação 

disponíveis e o tratamento 

proposto, a fim de proporcionar 

um diagnóstico precoce com 

possibilidade de prevenção de 

progressão da doença e suas 

complicações. 

2017 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Comprometimento 

sensório-motor dos 

membros inferiores 

em diabéticos do tipo 

2 

Identificar o 

comprometimento da 

sensibilidade nos 

membros inferiores 

(MMII) de diabéticos 

e verificar fatores que 

contribuíram para o 

desenvolvimento do 

pé diabético. 

Os 68 pacientes (61,76% 

mulheres) e observou-se 

correlação positiva entre o SPCT 

com a glicemia e a circunferência 

abdominal e a hemoglobina 

glicada com a glicemia. 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Fatores associados 

à ulceração nos pés 

de pessoas com 

diabetes mellitus 

residentes em área 

rural 

Analisar os fatores 

associados ao risco 

de ulceração nos pés 

de pessoas com 

diabetes mellitus 

residentes em área 

rural. 

43,7% da amostra apresentou 

risco de ulceração nos pés. A 

maior prevalência desse risco foi 

associada a pessoas com menor 

poder aquisitivo.. 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Sistema especialista 

para auxiliar no 

Desenvolvimento de 

um Sistema 

Especialista, 

Implementação de um protótipo 

de Sistema Especialista (SE) 

para uso em 



REFLETINDO SOBRE A EFICÁCIA E AS REPERCUSSÕES DO SISTEMA 

ESPECIALISTA E O TRATAMENTO DA NEUROPATIA DIABÉTICA 

530 
 

diagnóstico de 

depressão 

possibilitando uma 

ferramenta que 

possa auxiliar os 

profissionais da área 

de saúde. 

computadores/notebooks, 

tablets, smartphones e afins de 

forma responsiva, via web para 

diagnóstico de depressão. 

2018 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Prevalencia 

moderada de pie en 

riesgo de 

ulceración en 

diabéticos tipo 2 

según IGWDF en el 

contexto de la 

atención primaria 

Determinar la 

prevalencia del pie en 

riesgo de ulceración 

(PRU) según 

International Working 

Group on Diabetic 

Foot (IWGDF) 

expresada por la 

presencia de 

neuropatía diabética 

periférica (NPD). 

Estudio epidemiológico único en 

la APS peruana que muestra una 

prevalencia de nivel moderado 

en PRU, pero menor respecto a 

sus similares latinoamericanos, 

siendo el componente 

deformidad la más frecuentes; y 

con factores asociados positivos 

y muy débiles cuando se analizó 

los pacientes con y sin riesgo. 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Princípios para a 

gestão da clínica: 

conectando gestão, 

atenção à saúde e 

educação na saúde 

Propor princípios 

validados que 

norteariam uma 

gestão da clínica 

voltada à 

transformação da 

atenção à saúde, 

para sistemas 

integrados de saúde. 

São apresentados os seguintes 

princípios da gestão da clínica: 

Orientação às necessi-dades de 

saúde; Qualidade e segurança 

no cuidado em saúde; (3) 

Articulação e valorização dos 

diferentes saberes; 

Compartilhamento de poder e 

corresponsabilização entre 

gestores; Educação de pessoas 

e da organização; Orientação 

aos resultados que agreguem 

valor à saúde e à vida; 

Transparência e responsa-

bilização com os interesses 

coletivos. 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Inteligência artificial, 

o Futuro da Medicina 

e a Educação 

Médica. 

Discutir mudanças 

curriculares, 

ajustando a formação 

profissional a uma 

época caracterizada 

Propor um núcleo de 

conhecimento que deverá 

alicerçar uma maior flexibilidade 

do aprendizado, ajustando-o às 

motivações e orientações dos 
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pelo uso intensivo de 

tecnologias e 

inteligência artificial. 

alunos quando ao uso de novas 

tecnologias. 

2019 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Doenças raras, 

drogas órfãs e as 

políticas para 

avaliação e 

incorporação de 

tecnologias nos 

sistemas de saúde 

Discutir o problema 

das doenças raras e 

drogas órfãs no 

contexto da ciência e 

da prática médica. 

O desenvolvimento da genética e 

da genômica, ao levar a grandes 

mudanças nos processos 

diagnósticos e terapêuticos das 

doenças raras e das drogas 

órfãs, propiciou o surgimento de 

possíveis mudanças radicais na 

prática médica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Neuropatia Diabética (ND) é definida como uma lesão 

neurológica que atinge grande parcela dos usuários com 

Diabetes Mellitus (DM) durante sua vida, afetando cerca de 

30% a 50% dos pacientes em alguma fase de evolução da 

doença. A ND é caracterizada como uma complicação 

microvascular crônica do DM, ocasionando principalmente 

atrofia e degeneração axonal, provocando assim a 

desmielinizarão do axônio, causando uma diminuição da 

velocidade de condução ou interrupção da transmissão do 

impulso nervoso (SILVEIRO; SATLER, 2015). 

 Na atualidade, a hiperglicemia crônica é o principal 

motivo do surgimento da ND, contudo, outros fatores como a 

idade, hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade e o 

tabagismo estão associados no aparecimento dessa 

complicação. Além disso, a ND, aliada a diminuição do fluxo 

sanguíneo, é a principal causa para o surgimento de úlceras 

nos Membros Inferiores (MMII), causando assim amputações 

não traumáticas nos usuários portadores de DM, sendo 
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relacionadas a pequenos traumas, calçados inadequados, 

dermatoses e/ou manipulação inadequada dos pés e unhas 

(SILVA et al., 2017). 

Diante disso, a ND acomete o sistema nervoso periférico 

(SNP), principalmente com complicações diferenciadas, que 

podem aparecer em diferentes padrões clínicos (figura 1), como 

polineuropatia simétrica distal, radiculoplexopatias, neuropatias 

focais compressivas e neuropatia autonômica (NASCIMENTO; 

PUPE; CAVALCANTI, 2016). 

 

Figura 01. Diferentes padrões clínicos da neuropatia diabética. 

Fonte: NASCIMENTO; PUPE; CAVALCANTI, 2016. 

Legenda: A) Polineuropatia simétrica distal, B) Radiculoplexopatias, C) 

Neuropatias focais compressivas, D) Neuropatia autonômica. 

 

A mais frequente é a polineuropatia simétrica distal 

(PSD) que acaba tendo uma tendência maior ao 

desenvolvimento do pé diabético, e apresenta sintomas 

positivos (formigamento em membros e sensação de 

queimação) e negativos (dormência e perda de sensibilidade 

nos membros), sendo possível o desenvolvimento dessas 

complicações por meio assintomático (SILVA et al., 2017). 
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Quando existe o aparecimento dos sintomas eles 

costumam começar classicamente nos membros inferiores 

(pés), com progressão do segmento distal para o proximal. 

Esse incômodo torna-se exacerbado diante do 

desenvolvimento de atividades e tipicamente piora durante a 

noite, interferindo na qualidade do sono. Em geral, pode evoluir 

e estar acompanhado de parestesias, alodinia, hiperalgesia, 

adormecimento e perda da propriocepção. Além da dor, podem 

surgir alguns eventos, tais como diminuição da energia, da 

mobilidade e da satisfação com a vida e com as atividades 

sociais (SILVA et al., 2017). 

Já a Radiculoplexoneuropatias (RPNP) são 

compreendidas como apresentações sensitivas e motoras 

assimétricas, com início agudo envolvendo tanto segmentos 

proximais, como segmentos distais. A evolução desse padrão 

normalmente consiste na presença de sintomas dolorosos, 

intensos e incapacitantes, podendo apresentar lesões 

isquêmicas dos nervos periféricos dos membros inferiores 

(MMII). Mesmo com esses acontecimentos, o prognóstico se 

apresentou favorável mesmo sem intervenção terapêutica. 

Além disso, esse tipo acomete principalmente segmentos 

cervico-braquiais, torácicos, abdominais ou lombossacrais 

(BARRILE et al., 2013). 

As neuropatias focais compressivas ocorrem 

frequentemente no nervo mediano do carpo, seguindo assim 

para a compressão ulnar e radial. Existe a presença dolorosa 

nos quartos e quintos dígitos com a presença da irradiação até 

o antebraço ou até mesmo o braço. Pode ocorrer da perca da 

massa muscular, como também a compressão do nervo fibular, 

no tarso, podem limitar a mobilidade articular do tornozelo. A 

princípio, testes eletrofisiológicos e de velocidade de condução 
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nervosa são importantes para confirmação e avaliar a extensão 

do dano compressivo (SILVEIRO; SATLER, 2015). 

A neuropatia autonômica (NA) é caracterizada por afetar 

o sistema nervoso autonômico, envolvendo as fibras 

amiclínicas do SNP, resultando principalmente em alterações 

metabólicas da hiperglicemia crônica. Além disso, a NA resulta 

em acometimento do sistema cardiovascular, gastrointestinal, 

urogenital, função sudomotora e da mortalidade pupilar. Diante 

disso, esse comprometimento cardiovascular é visto como um 

fator risco independente para mortalidade secundária à doença 

cardiovascular (ALONSO et al., 2018). 

O tratamento para a ND está totalmente associado ao 

controle rigoroso aos níveis de glicemia, pois o descontrole 

ocasiona danos no nervo assim como uma dieta irregular ou a 

falta de exercícios regulares. A dor neuropática costume 

responder pobremente aos analgésicos comuns, sendo os 

fármacos antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes os 

principais representantes no tratamento deste tipo de dor, seja 

de origem periférica ou central (OLIVEIRA; MONTENEGRO 

JUNIOR; VENCIO, 2017). 

A dificuldade principal sobre as ND é a aderência ao 

tratamento que é considerada como desafio para a maioria, 

uma vez que, os portadores não se sentem doentes e listam 

uma série de dificuldades para a não adesão como a dieta 

rigorosa, a atividade física, o uso contínuo de medicações e 

alguns efeitos adversos que as mesmas apresentam, entre 

outros. As dificuldades práticas encontradas para adesão ao 

tratamento do paciente diabético assim falta de apoio dentro e 

fora da família, a discriminação do portador de diabetes, sua 

exclusão do ambiente social e a comiseração são outros fatores 
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associados com a mínima adesão ao tratamento (BARRILE et 

al., 2013). 

Visando minimizar essas complicações e dificuldades 

que a ND ocasiona, torna-se indispensável possibilitar a 

introdução de Sistema Especialista (SE) para o auxílio dos 

profissionais. Logo, os SE podem ser definidos como uma 

ferramenta de Inteligência Artificial (IA), que simula ações 

normalmente tomadas por especialistas ou “experts” reais, 

sendo assim, o permitindo o conhecimento fundamental 

(LOBOI, 2018). 

Portanto, os SE se enquadra em um tipo de IA, onde a 

IA abrange subcampos, onde são os Sistemas Baseados em 

Conhecimentos (SBC) e os Sistemas especialistas. Logo, os 

SBC normalmente são caracterizados como programas de 

computadores que usam de conhecimentos representados em 

uma grande escala para resolver problemas. No caso dos SBC, 

eles manipulam conhecimentos já fornecidos para serem 

usados em possíveis problemas que requerem uma grande 

quantidade de especialistas ou um grande conhecimento 

humano. Por isso o conhecimento e o processo para sua 

resolutividade são pontos centrais para o desenvolvimento de 

SBC (VIEIRA, 2019). 

Assim como os SBC, os SE estão inseridos na IA por 

fazer parte de um subcampo do mesmo. Esses SE são 

desenvolvidos diante de conhecimentos de um ou mais 

profissional especialista do sistema proposto. Assim esses SE 

geralmente são mais rápidos na determinação dos problemas, 

devido sua decisão está fundamentada em uma base de 

conhecimentos, portanto, se os fatos e processos cognitivos 

contidas na base de conhecimentos estiverem corretos, a 

segurança do SE é total, considerando que as informações 
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passadas ao programa pelo usuário também estarão totalmente 

corretas (PERUZZO; SILVEIRA; PARREIRA, 2017). 

No Brasil, na área da saúde, são diversos protótipos já 

desenvolvidos, seja para usuários com possíveis distúrbios 

psicológicos, metabólicos, cardiológicos, neurológicos, 

odontólogo e entre outras áreas da saúde. Além disso, pode ser 

citado como exemplo de SE utilizados no Brasil, o MYCIN, que 

ajuda no diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas, bem 

como o ONCOCIN, SE que ajuda os profissionais para escolha 

de melhorar tratamento para pacientes com câncer (PERUZZO; 

SILVEIRA; PARREIRA, 2017). 

Além disso, existe diversos tipos de SE, que a partir da 

necessidade do desenvolvedor, seleciona-se o qual melhor se 

adapta. São eles: interpretação, diagnóstico, monitoramento, 

predição, planejamento e depuração. No modelo de 

interpretação, os sistemas interferem diretamente nas 

descrições de situações das observações diante fatos e a partir 

disso se faz uma análise de dados e procura uma determinada 

relação para seus significados (VIEIRA, 2019). 

Já o modelo de diagnósticos, o SE trabalha em cima das 

falhas oriundas diante da interpretação dos dados fornecidos. 

No modelo de monitoramento, o sistema interpreta as 

anotações e observações dos sinais e comportamento que 

passa a ser monitorado. No molde que aborda a predição, ele 

vai operar diante da modelagem dos dados fornecido no 

passado e no presente, assim determinando uma possível 

hipótese futura. O modelo de planejamento, o SE aborda um 

tipo de preparação de iniciativas que devem ser tomadas para 

atingir o objetivo estabelecido. No molde que aborda os SE de 

projeto, ele é capaz de justificar uma alternativa tomada para o 
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projeto, assim, fazendo uso dessa mesma justificativa para 

possíveis alternativas futuras (VIEIRA, 2019) 

Já no molde de depuração, a principal característica é a 

presença de mecanismos capazes de oferecer possíveis 

soluções para o mau funcionamento que é efeito provocado por 

possíveis distorções de dados. Entretanto, no modelo de 

reparo, é apresentado um desenvolvimento de planos para 

administrar e verificar possíveis etapas para realizar diagnóstico 

e possíveis reparos. Nos SE com bases no modelo de instrução, 

ele age diretamente com mecanismos de verificação e correção 

de comportamentos de aprendizados diante estudantes 

(HEINZLE; GAUTHIER; FIALHO, 2017). 

Diante desses modelos já explanados, existe o modelo 

controle, que é um sistema que governa todo o comportamento, 

ou seja, um comportamento geral de outros sistemas. É 

determinado como o mais completo, pois interpreta os fatos de 

uma situação atual, verificando os dados fornecidos e fazendo 

uma possível predição do futuro a partir desses dados. Além 

disso, fornece diagnósticos de possíveis problemas, 

formulando uma correção para esses problemas. Vale salientar 

que esse plano é monitorado para que assim se consiga 

alcançar o objetivo determinado (HEINZLE; GAUTHIER; 

FIALHO, 2017). 

A partir da determinação do objetivo e a escolha do tipo 

de SE, parte-se para a aquisição de conhecimento que é feita 

por meio de conjunto de especialistas da área de acordo com a 

construção do SE, podendo ser atribuído a livros, artigos, bases 

de dados científicas ou qualquer plataforma ou método que 

apresente informações verídicas (PADILHA et al., 2018). 

Consequentemente, a utilização de SE se tornou algo 

muito utilizado nas últimas décadas por diversas setores e 
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áreas, sendo as que mais referem a utilização dessa 

ferramenta, a área de negócios, indústria e medicina 

respectivamente (MARIN, 2010). 

 

Figura 02: Número de aplicações de SE em diversas áreas da 

sociedade 

Fonte: MARIN, 2010. 

  

Para a utilização de um SE são necessárias 3 partes 

essenciais, que são: a base de conhecimento, mecanismo de 

inferência e a interface de usuário. Na base de conhecimento, 

é definido como lugar que são armazenadas as regras e fatos 

utilizado pelo SE, podendo ser atualizado ou modificado. A 

máquina de inferência é o instrumento que consulta as 

informações na base de dados, comparando com os dados 

fornecidos pelo usuário. Já na interface do usuário, é o 

ambiente onde o usuário tem a interação com o SE, assim 
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apresentando perguntas e obtendo respostas das mesmas. 

(SELLMER et al., 2013). 

 

Figura 03: Módulos presentes em um SE. 
 

Fonte: SELLMER et al., 2013. 

A partir dos dados colhidos, o SE oferece uma resposta 

ou conduta de acordo com as informações fornecidas e 

trocadas junto com a base de conhecimentos disponibilizadas. 

Logo, um SE desenvolvido, por exemplo, para feridas ND irão 

proporcionar um melhor tratamento e prognóstico como 

também um avanço para uma melhor qualidade de vida do 

paciente (SELLMER et al., 2013). 

Vale evidenciar que o auxílio de SE para os profissionais 

serve como um apoio à decisão, visto os dados fornecidos e a 

visão do profissional quanto o problema do paciente. Portanto, 

com a utilização do SE pode-se obter uma maior garantia no 

diagnóstico e medidas profiláticas, como também a economia 

de tempo e facilidade em sugerir intervenções que ajudam no 
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planejamento da assistência em pacientes acometidos com ND 

(NOVAES; SOAREZ, 2019). 

A implementação dessa ferramenta no campo da saúde 

é essencial como auxílio aos profissionais não especialistas, 

principalmente na construção de um melhor tratamento, 

diagnósticos e outros casos. Em contra partida disto, destaca-

se algumas dificuldades encontradas para o desenvolvimento e 

a implementação desse tipo de tecnologia nos serviços de 

saúde, como a falta de especialistas para a construção de base 

de dados, o alto custo do desenvolvimento e manutenção desse 

serviço, teste, validação e medição de desempenho de acordo 

com o objetivo do SE (HEINZLE; GAUTHIER; FIALHO, 2017). 
 

CONCLUSÃO 

 

O uso de tecnologias vem se tornando mais rotineiros 

nos dias atuais, independente da área de atuação. Ressalta-se 

ainda que a IA tornou-se uma tendência crescente nesse 

ambiente, esperando assim um maior número de SE aplicados 

para diversas soluções de problemas. 

Portanto, a utilização desses sistemas especialistas em 

complicações como a ND, tem uma enorme função em auxiliar 

os profissionais não especializados ou não especialistas nas 

tomadas de decisão do procedimento a ser tomado, como 

também na implementação da melhor terapia que o usuário 

pode receber, proporcionando assim maior segurança ao 

profissional diante dessas situações. Além disso, cabe enfatizar 

que a otimização de tempo desde o momento do diagnóstico 

até o fim do tratamento, visa minimizar as taxas de 

comorbidades e complicações que a ND pode causar. 
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 Portanto, os sistemas especialistas dispõem para o 

profissional um maior controle, como organização e 

planejamento para uma assistência mais integral tendo uma 

visão mais completa dos casos. Com a alimentação da base de 

dados diante os casos, possibilitará para os profissionais a 

realização de pesquisas futuras com objetivo de desenvolver 

novos meios de tratamento, menores custos, características de 

cada ND, entre outras que hoje não são possíveis pela falta de 

informações. 
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RESUMO: A lesão renal aguda é uma complicação recorrente 
em unidades de tarapia intensiva, elevando o risco de 
mortalidade, especialmente em pacientes que necessitam de 
terapias dialíticas. Este estudo objetivou descrever os fatores 
de risco para lesão renal aguda e os cuidados e orientações do 
enfermeiro para o  paciente renal em hemodiálise. Trata-se de 
uma revisão interativa de literatura realizada por meio da 
consulta aos periódicos indexados às bases eletrônicas de 
dados pesquisadas na Biblioteca Virtual da Saúde, mas 
especificamente a Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde, Banco de Dados de Enfermagem, e 
Scientific Eletronic Library Online. O descritores em ciências da 
saúde “Insuficiência renal aguda”, “Unidade de terapia 
intensivo” e “Complicações”, foram cruzados entre si, utilizando 
o formulário de busca avançada. Foram selecionados seis 
artigos publicados no período de 2015 a 2019. Os estudos 
mostraram que os principais fatores de risco para insuficiência 
renal aguda em pacientes admitidos na terapia intensiva foram 
choque séptico; cardiopatias; diabetes mellitus; doenças 
pulmonares; hipertensão arterial sistêmica; obesidade; 
procedimentos cirúrgicos; tabagismo e etilismo. A identificação 
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dos fatores de risco junto a implementação de estratégias 
terapêuticas podem  prevenir  a  insuficiência renal aguda em 
pacientes críticos nas unidades de tarapia intensiva. 
Palavras-chave: Fatores de risco. Unidade de terapia intensa. 
Lesão renal aguda. 
 
INTRODUÇÃO  

 

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são internados 

pacientes com perfil variado de diagnósticos, geralmente, em 

estado crítico, de vulnerabilidade e sofrimento, que apresentam 

disfunções orgânicas, e necessitam de cuidados específicos 

com base nas alterações hemodinâmicas e de intervenções 

rápidas e adequadas da equipe multidisciplinar (SOARES et al., 

2013). 

Dentro das alterações orgânicas no paciente internado 

na UTI, destaca-se o comprometimento da função renal, 

geralmente associado a um amplo espectro de fatores causais, 

que acontecem em diferentes situações clínicas e que, quando 

associado à idade e às comorbidades, tornam o órgão mais 

propicio a desenvolver complicações, entre elas a lesão renal 

aguda (OLIVEIRA; SILVA; ASSAD, 2015). 

Caracteriza-se como Lesão Renal Aguda (LRA), também 

denominada de Insuficiência Renal Aguda (IRA), o declínio 

agudo da função renal, a diminuição do ritmo de filtração 

glomerular (FG) e/ou volume urinário, pelos distúrbios no 

controle do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. As LRA 

estão associadas aos pacientes internados na UTI, em 

decorrência das alterações dos níveis séricos de ureia e 

creatinina, ao nível pressórico, à hidratação e ao aspecto 

urinário (SANTOS, 2013). 
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Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões 

de pessoas com doença renal, decorrentes de diferentes 

etiologias. Entre a afecções renais, a lesão renal aguda (LRA) 

é considerada um importante fator de risco para DRC e afeta 

mais de 13 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que 

85% desses casos ocorrem em países em desenvolvimento, ou 

seja, de baixa e média renda. Estima-se que cerca de 1,7 

milhões de pessoas morram anualmente por causa da LRA no 

mundo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2019). 

A LRA é uma das complicações recorrentes em ambiente 

hospitalar, e sua ocorrência varia com base na condição clínica 

do paciente, sendo mais evidente em unidades de terapia 

intensiva, afetando em media 30% dos pacientes 

hospitalizados. Sua alta incidência na UTI está relacionada às 

múltiplas doenças que causam a perda da capacidade de auto-

regulação dos órgãos dos pacientes, como a função renal 

(GUEDES et al., 2017). 

Nesse contexto, o grau de comprometimento associado 

com LRA varia de acordo com a etiologia e gravidade da doença 

primária, o que representa um desafio à implementação de 

recursos terapêuticos capazes de proporcionar estabilidade 

clínica e prevenir outras complicações (GUEDES et al., 2017). 

Na UTI, a modalidade terapêutica de substituição da 

função renal utilizada é a hemodiálise, que tem por objetivo 

remover as substâncias tóxicas e o excesso de líquido que se 

acumulam em virtude da falência renal. Apesar da hemodiálise 

contribuir para a manutenção da vida do paciente, essa 

terapêutica pode desencadear diversas complicações 

eventuais que podem, em algumas situações extremamente 

graves, levar o paciente à morte durante o procedimento 

hemodialítico (SILVA; MATTOS, 2019). 
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De acordo com Silva e Mattos (2019), ressalta-se, entre 

as principais complicações, a hipotensão, a hipertensão, 

câimbras musculares, náuseas, febre e calafrios, considerando 

que a monitorização contínua, a detecção e a intervenção frente 

a essas tais complicações consiste em um diferencial na 

obtenção de segurança do paciente e qualidade do tratamento 

hemodialítico para uma boa resposta terapêutica. 

Há evidencias de estudos realizados com pacientes de 

UTI nos quais observou-se aumento significativo no início da 

lesão renal aguda, com incidência de 2 a 5% em 2002 e que 

aumentaram para 30% ou mais, em 2014. A elevação da taxa 

de incidência, fez surgir questionamentos a respeito dos 

critérios utilizados para o diagnóstico, medidas possíveis para 

prevenção e controle da LRA no contexto hospitalar (GUEDES 

et al., 2017). 

A equipe de enfrermagem tem uma importância 

significativa durante a assistência prestada ao paciente, por 

participar ativamente nos cuidados ao paciente durante o 

tratamento, implementando intervenções individualizadas 

conforme a necessidade de cada paciente, como também 

educação permanente da equipe, que contribuem para reduzir 

os fatores de risco na UTI e evitar o desenvolvimento dessa 

afecção e suas possíveis complicações decorrente do processo 

de tratamento (LOIOLA; SOARES; GONÇALVES, 2017). 

Frente a relevância da temática da prevenção de danos 

renais em pacientes hospitalizados em unidades de terapia 

intensiva para profissionais, pacientes e de modo geral para 

toda sociedade, objetivou-se no presente estudo descrever os 

fatores de risco para lesão renal aguda e os cuidados e 

orientações do enfermeiro para o  paciente renal em 

hemodiálise. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa 

de literatura. Esse método consiste em sintetizar o 

conhecimento e analisar os achados dos estudos publicados 

nas bases de dados, com intuito de agregar conhecimento 

científico na prática clínica através dos resultados (ERCOLE; 

MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Ressalta-se ainda que os estudos do tipo revisão 

integrativa visam rastrear estudos com melhor evidência 

disponíveis na literatura. E a identificação desses estudos para 

a prática da enfermagem permite a possibilidade de 

implementação e aprimoramento das medidas de prognósticos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção, substituindo 

condutas previamente aceitas por informações atualizadas 

mais seguras e eficazes.   

As etapas que nortearam a presente revisão integrativa 

consistiram em: escolher e definir um tema (elaboração da 

questão norteadora), estabelecer critérios de inclusão e 

exclusão para a seleção da amostra, realizar análise crítica, 

interpretar, apresentar e discutir os resultados, e sintetizar os 

achados de forma crítica nas considerações finais (SOUSA et 

al., 2017). 

Este estudo propõe responder a seguinte questão 

norteadora: Quais são os principais fatores de risco para o 

paciente desenvolver insuficencia renal aguda em UTI  e como 

a equipe de Enfermagem pode atuar nessas situações? Essa 

análise baseou-se na busca de artigos em bancos de dados.   

As bases eletrônicas de dados pesquisadas na Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS) foram Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados de 

Enfermagem (BDENF), e Scientific Eletronic Library Online 
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(SciELO). Outras buscas foram realizadas na biblioteca digital 

Google Scholar. 

Para a seleção dos artigos, foram utilizados os 

descritores padronizados pelos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) da BVS, e suas combinações, utilizando o 

moderador booleano “AND” com descritores: “Insuficiência 

renal aguda”, “Unidade de terapia intensiva”, “Complicações”, 

utilizando o formulário de busca avançada. Essa etapa foi 

realizada no mês de setembro de 2019. 

Para direcionar a busca foram estabelecidos critérios de 

inclusão, entre eles: estudos disponibilizados na íntegra e de 

forma gratuita, que retratassem a temática pesquisada, nos 

idiomas inglês, português e espanhol, publicados e indexados 

nas referidas base de dados nos últimos cinco anos (2015-

2019), com o público adulto renal crônica em unidade de terapia 

intensiva e realizados no Brasil.  

A seleção dos artigos foi realizada por meio de leitura de 

títulos, resumos e resultados de todos os artigos. Os estudos 

que compreenderam os critérios de inclusão foram analisados 

integralmente. Os artigos que não foram incluídos nesta 

pesquisa foram excluídos por não atenderem ao seguinte 

critério: estudos que fugiram à temática e que não contribuíam 

para elucidar o objetivo do presente estudo.  

Dentre as publicações selecionados, foram selecionados 

oito artigos, e a partir de uma leitura exploratória destas 

pesquisas, dois foram excluídos por caracterizarem fuga ao 

tema e ano de publicação. Para a presente pesquisa integrativa, 

foram analisados um artigo na BDENF, um artigo na LILCAS, 

um artigo na SCIELO, e três artigos na SCHOLAR GOOGLE, 

totalizando seis estudos que atenderam aos critérios de 

inclusão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os artigos foram publicados entre os anos de 2016 a 

2019, e a maioria dos artigos tinham profissionais da 

enfermagem como autores principais. Em relação ao tipo de 

delineamento de pesquisa houve maior frequência de estudos 

qualitativos. Para apresentar os artigos que compuseram a 

amostra estudada, recorreu-se ao Quadro 1, que apresenta a 

caraterização dos mesmos. 

 

Quadro 1. Apresentação dos artigos, quanto ao título, autores, 

ano de publicação e fonte de dados. Natal, RN, Brasil, 2019. 

N TÍTULO AUTORES/A

NO 

FONTE  

1 Complicações 

hemodialíticas na unidade 

de terapia intensiva. 

SILVA; 

MATTOS, 

2019 

BDENF 

2 Principais fatores de 

internação do paciente com 

insuficiência 

renal aguda em unidade de 

terapia intensiva. 

LIMA; 

CASEIRO; 

GAGLIANI, 

2017 

LILACS 

3 

 

Fatores de risco e 

mortalidade dos pacientes 

com sepse, 

lesão renal aguda séptica e 

não séptica na UTI. 

PINHEIRO et 

al., 2019 

SCIELO 

4 Fatores de risco/causais 

para insuficiência renal 

aguda em adultos internados 

em terapia intensiva. 

LOPES et al., 

2019 

GOOGLE 

SCHOLA

R 
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5 Lesão renal aguda em 

unidade de tratamento 

intensivo: características 

clínicas e desfechos. 

LUFT et al., 

2016 

GOOGLE 

SCHOLA

R 

6 Incidência e fatores 

predisponentes de 

insuficiência renal aguda em 

unidade de terapia intensiva. 

GUEDES et 

al., 2017 

GOOGLE 

SCHOLA

R 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Entre as definições discutidas no resultado da pesquisa, 

compreende-se que a LRA, consiste em um declínio agudo da 

função renal, diminuição do ritmo de filtração glomerular (FG) 

e/ou volume urinário, pelos distúrbios no controle do equilíbrio 

hidroeletrolítico e ácido-básico, que provocam alterações 

funcionais ou estruturais nos rins. 

Um estudo realizado na região sul do Píaui identificou 

uma incidência de 44,7% de desenvolvimento de LRA em 

pacientes internados em UTI. Esse índice encontrado no estudo 

demonstra a alta incidência de desenvolvimento de LRA devido 

ao diagnóstico difícil e tardio da condição, presença de 

comorbidades, intensa necessidade de utilizar procedimentos 

invasivos, e a uma complicação grave que piora o prognóstico 

de pacientes internados em UTI (GUEDES et al., 2017). 

A uma prevalência do sexo masculino em ser afetado por 

este problema de saúde, em decorrência da maior 

vulnerabilidade e altas de morbimortalidade, os homens não 

buscarem os serviços de atenção báscia comparado as 

mulheres com frequência e periodicidade. Isso reflete em maior 

índice de internação na UTI, e, por consequência o 

desenvolvimento da IRA  na população masculina (SCHRAN, 

OLIVEIRA; FERNANDES, 2018). 
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De acordo com Luft et al. (2016), observou-se que em 

relação à idade o perfil dos pacientes com IRA, internados na 

unidade de terapia intensiva, oscilou entre 60 e 70 anos. Os 

pesquisados eram da raça branca e a frequência da ocorrência 

de LRA foi diretamente proporcional à faixa etária dos 

pacientes. Ou seja, quanto mais idoso, maior a ocorrência de 

lesão renal. 

Os enfermeiros que atuam em unidades de terapia 

intensiva e em parceria com os demais membros da equipe 

multiprofissional devem, observar o quadro clínico dos 

pacientes e os achados que sinalizam lesão renal. A saber 

redução do volume, elevação da ureia, creatinina plasmática e 

ácido úrico). Além de avaliar características como odor, 

transparência, resíduos e coloração da urina, contribuindo no 

prognóstico e na prevenção das complicações (LOPES et al., 

2019). 

Pesquisadores que avaliaram o conhecimento de 

enfermeiros, obtiveram resultados que mostravam uma 

deficiência de conhecimento sobre a LRA. Sendo dessa forma, 

importante reforçar que o profissional precisa se munir do saber 

científico para intervir de maneira mais eficaz às necessidades 

dos pacientes em risco de danos ao funcionamento renal 

(LOPES et al., 2019).  

A Tabela 1, ilustra a síntese da distribuição dos principais 

fatores de risco para IRA entre pacientes internados em UTI e 

sua frequência nos artigos analisados, assim como, o número 

correspondente ao artigo selecionado e o respectivo percentual 

do fator de risco listado. 

 

Tabela 1. Distribuição dos principais fatores de risco para LRA 

entre pacientes internados na UTI e sua frequência nos artigos 

analisados, 2019. 
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N°  FATORES DE RISCO ARTIGO % 

1 Choque séptico 2,3,4,5 18,17 

2 Cardiopatias 2,4,5 13,63 

3 Tabagismo 4,5,6 13,63 

4 Diabetes Mellitus 1,4 9,08 

5 Doenças Pulmonares 2,4 9,08 

6 Hipertensão Arterial Sistêmica 1,4 9,08 

7 Obesidade 4,5 9,08 

8 Procedimentos cirúrgicos 2,4 9,08 

9 Etilismo 4,6 9,08 

 TOTAL 22 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os principais fatores de internação em terapia intensiva 

de pacientes que podem progredir com LRA foram choque 

séptico, doencas cardiovasculares e diabetes mellitus. Para que 

a atuação do enfermeiro possa ser efetiva na detecao precoce 

e prevenção destas complicações é necessario compreender 

como esses fatores de risco podem levar ao desenvolvimento 

da LRA (SILVA; THOMÉ, 2009).  

Na UTI, essas manifestações clínicas podem contribuir 

para um pior prognóstico dos pacientes visto que os mesmos já 

apresentam um quadro grave. Para um paciente ser admitido 

na UTI  deve apresentar: insuficiência de um ou mais sistemas 

fundamentais, como o respiratório e/ou cardiovascular, quando 

o paciente é grave e possui chances de recuperação; em pós-

operatório de grandes cirurgias; ou quando a morte cerebral 

para possível doador de órgãos (LIMA; CASEIRO; GAGLIANI, 

2017). 
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Dessa forma, deve ser enfatizado que a assistência de 

enfermagem é fundamental para a detecção e prevenção 

desses tipos de afecções, tendo em vista que é o profissional 

da saúde que está próximo do paciente em tempo integral. Isso 

facilita o processo de cuidado e permite proporcionar uma 

assistência mais qualificada e eficaz.  

Entre as causas de internamento de pacientes em UTI 

que evoluiram com IRA, a mais citada no estudo foi a choque 

séptico, que é entendida como uma falência circulatória que 

está ligado a um foco infeccioso ou com predomínio de 

componentes endotoxicos (PINHEIRO et al., 2019). 

No estudo realizado por Luft et al. (2016), identificou-se 

que cerca de 68,92% dos pacientes desenvolveram LRA em 

função do choque séptico. É importante destacar que o choque 

sético, nos pacientes estudados foi uma das principais causas 

de desenvolvimento de LRA em terapia intensiva, com taxas de 

mortalidade muito superiores a pacientes que não 

desenvolveram lesão renal. Observa-se que em pacientes com 

sepse os níveis pressóricos são muito baixos, compromentendo 

a irrigação sanguínea aos rins, que são lesionados por 

isquemia.  

Inicialmente ocorre uma resposta séptica hiperdinâmica, 

que se caracteriza por um débito cardíaco alto com 

vasodilatação sistêmica”. Neste estado a pressão arterial (PA) 

pode permanecer normal ou ocorrer hipotensão responsiva a 

volume, hipertermia e febre, aumento da frequência 

respiratória, estado gastrointestinal pode estar comprometido e 

o débito urinário pode permanecer normal ou diminuir 

(PINHEIRO et al., 2019). 

Nesse estado para compensar, o organismo busca 

manter a homeostasia, mas com a evolução da sepsis “os 

tecidos tornam-se hipoperfundidos e acidóticos, não há eficácia 
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no mecanismo de compensação, tornando o paciente torna-se 

mais hipodinâmico” (PINHEIRO et al., 2019). 

Sendo assim, há uma falha no sistema cardiovascular, a 

pressão arterial não responde a drogas vasoativas, e começa a 

haver sinais de lesão terminal de órgãos, incluindo os rins. 

Progredindo para o choque sético, a pressão arterial cai, a pele 

torna-se fria e pálida, temperatura fica normal ou pode 

apresentar hipotermia, a frequência cardíaca e respiratória 

permanece elevada e a urina deixa de ser produzida 

(PINHEIRO et al., 2018). 

Na atuação da enfermagem para prevenção de sépsis e 

choque sético, todos os procedimentos invasivos realizados nas 

unidades intensas devem ser realizado em técnicas asséticas 

depois de realizado a higienização das mãos; monitorizar sinais 

de infeção em todos os pacientes que estão com algum 

dispositivo invasivo ou lesão; identificar os pacientes que estão 

em risco particular para a sépsis ou choque sético; identificar o 

local de origem da infeção; colher material para cultura e 

controlar temperatura (PINHEIRO et al., 2019). 

O desenvolvimento de complicações cardíacas e 

pulmonares, como infecções, edema, derrame pleural é 

perceptível em pacientes internatos no setor de terapia intensa, 

em decorrencia às alterações do estado hemodinâmico que 

envolvem aumento volemia e alta concentração sérica de 

substâncias osmoticamente ativas (SHRAN; FERNANDES; 

CAMPOS, 2018). 

O papel da enfermagem no cuidado possibilita 

monitorizar possíveis alterações nos níveis sanguíneas de 

creatinina, ureia, leucócitos, hemoglobina, níveis de plaqueta, 

exames coagulação e hematócrito A equipe de enfermagem 

pode administrar os líquidos intravenosos (IV) e medicamentos 
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(antibióticos e medicamentos vasoativos), se prescrito 

(BULECHEK et al., 2016). 

Além disso, o enfermeiro deve atentar para 

monitorização do estado hemodinâmico (pressão arterial média 

(PAM), pressão venosa central (PVC), o balanço hídrico 

(monitorizar débito urinário a cada hora), o estado nutricional, o 

peso diário e monitorizar rigorosamente os níveis séricos da 

albumina (BULECHEK et al., 2016). 

O volume e aspecto da diurese são considerados 

parâmetros de fácil monitoração e que refletem o 

funcionamento dos rins. Assim, os profissionais de enfermagem 

devem registrar o volume e o aspecto da diurese dos pacientes 

internados na UTI e associar os achados aos resultados de 

exames laboratoriais.  

É importante destacar que em pacientes com volume 

urinário diminuído ou ausente, deve-se adotar dois cuidados 

importantes na avaliação do enfermeiro. O primeiro é a ausculta 

pulmonar aliada a monitoração da frequência respiratória e 

saturação de oxigênio e o segundo é a avaliação de edema, 

especialmente em região periorbitária, por ser característico de 

retenção de líquidos em pacientes com LRA. 

Sabe-se que as pessoas do gênero masculino, 

geralmente, são mais vulneráveis às doenças crônicas, entre 

elas, a hipertensão arterial e o Diabetes Mellitus, principais 

fatores de risco para desencadear a falência renal. Elenca-se, 

entre as possíveis causas, o fato de os homens frequentarem 

menos os serviços de saúde e que, quando o fazem, podem 

estar debilitados9 e, em algumas situações, em estágio 

avançado da lesão renal (SILVA; MATTOS, 2019). 

A alta incidência de insuficiência renal aguda em 

pacientes pós-operatórios sugere que sejam revistos os 

procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos, de médicos e de 
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enfermagem, no que se refere a rastrear possíveis falhas no 

processo preventivo da insuficiência renal aguda (LIMA, 

CASEIRO; GAGLIANI, 2017). 

Pode se observar, no estudo, que a hipertensão arterial 

consiste em um fatores de risco mais recorrente, uma vez que 

os rins estimulam a produção de vasoconstritores e 

vasodilatadores. Percebe-se que a hipervolemia e a atuação 

inapropriada do sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, 

impedem o mecanismo compensatório de vasodilatação, 

elevando a pressão arterial em alguns casos. É fundamental, 

que a equipe de enfermagem esteja atenta para a 

monitorização da pressão arteiral e evitar complicações 

decorrentes da hipertensão arterial (SILVA; MATTOS, 2019). 

Além disso, é importante que a equipe multiprofissional, 

bem como a enfermagem e a nutrição, esteja em acordo com o 

controle da nutrição direcionado ao cuidado para hipertensão. 

Isso possibilita determinar  o padrão nutricional e a capacidade 

de atender as necessidades nutricionais a condição de saúde 

presente do paciente, aliado ao monitoramento continuo da 

resposta à dieta prescrita (BULECHEK, et al., 2016). 

A Identificação de recentes mudanças no peso corporal, 

anormalidades no funcionamento do intestino e na cavidade 

oral como inflamação, retraídas ou com sangramento são 

praticas recorrentes e diárias realizadas pela equipe de 

enfermagem. Como também, conduzir testes laboratoriais para 

monitorar os resultados com colesterol, albumina sérica, ureia, 

creatinina, hemoglobina, hematócrito, contagem de linfócitos e 

nível dos eletrólitos (BULECHEK, et al., 2016). 

De acordo com o estudo realizado Luft et al. (2016), a 

obesidade encontra-se como um dos fatores de risco para LRA. 

Nele ressalta que a porcentagem no sexo feminino apresenta 

5,88% e no sexo masculino 4,65%, o que mostra uma 
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predisposição maior para essa comorbidade ao sexo feminino 

que masculino, e isso reflete em um dos fatores para pacientes 

internatos em terapia intensiva. 

Com relação aos hábitos de tabagismo e ao consumo de 

álcool, houve baixa incidência desses hábitos e eles não 

estavam relacionados diretamente ao desenvolvimento de LRA, 

embora há relatos do tabagismo como fator de risco, 

principalmente para pacientes que fumam mais de 15 maços de 

cigarro anualmente. No tabagismo ocorre uma interferência no 

ganho de peso corporal e na deposição de gordura na área 

abdominal (GUEDES et al., 2017). 

Além disso, estudos mostram a associação do uso 

crônico do tabagismo com quantidades moderadas de álcool 

pode causar lesões hepática e renal até necrose tecidual, 

contribuindo para o aumento do risco de LRA, quanto associado 

a outras condições clínica do paciente em terapia intensiva 

(GUEDES et al., 2017).  

O enfermeiro deve fornecer apoio psicossocial para esse 

paciente com hábitos de tabagismo e álcool que influenciam 

desses comportamentos, bem como apresentar ao paciente os 

produtos substitutos da nicotina que ajudam a minimizar os 

sintomas físicos de abstinência, tendo em vista os problemas 

de saúde, desencadeados por essas práticas (BULECHEK et 

al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os cuidados e orientações de enfermagem são 

fundamentais para os pacientes internados em unidade de 

terapia intensa, e a tomada de decisão do enfermeiro com base 

no prognóstico do paciente direcionam suas condutas e 
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orientações, avaliando aspectos essenciais de cada paciente 

de forma específica e criteriosa.  

Por meio deste estudo foi possível descrever o cenário 

que envolve o risco/causalidade de LRA em adultos assistidos 

em regime hospitalar de terapia intensiva. Sobressaíram os 

seguintes achados: maior proporção de homens; principais 

fatores de risco para LRA: choque séptico; cardiopatias; 

diabetes mellitus; doenças pulmonares; hipertensão arterial 

sistêmica; obesidade; procedimentos cirúrgicos; tabagismo e 

etilismo. 

Com base nos achados da pesquisa, conclui-se que os 

fatores de risco para LRA são diversos, enfatizados em 

comorbidades clínicas pré existentes e adquiridas nesses 

setores intensivos. Acredita-se que este estudo possa contribuir 

para conhecimento teórico e prático dos profissionais nessas 

unidades e reforça a necessidade de implantação de diretrizes 

clínicas de cuidado muito bem mapeadas, o que deve incluir a 

participação do enfermeiro. 

Espera-se que os resultados desse estudo possam 

contribuir para assistência de enfermagem ao paciente que 

apresenta risco para doenças renais em unidade de terapia 

intensiva, uma vez que, o conhecimento científico é um 

elemento imprescindível à prática clínica do enfermeiro. Com 

esse estudo, espera-se ainda, ressaltar a importância de 

fortalecer o vínculo paciente-equipe de enfermagem, por meio 

de uma assistência e comunicação efetiva, e reduzir os índices 

de lesão renal aguda no ambiente de cuidados intensivos, 

contribuindo para maior segurança do paciente. 
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RESUMO:  A higiene oral é uma das condições básicas para a 
manutenção da saúde e conforto dos pacientes, pois as 
patologias que acometem dentes e gengivas podem levar a 
perdas de elementos. Consiste na conservação e na limpeza da 
cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries dentárias 
e de infecções bucais, digestivas e respiratórias. O objetivo 
desse estudo é analisar as dimensões do cuidado de 
enfermagem à saúde oral de pacientes hospitalizados nas 
produções científicas. A metodogia realizada foi uma revisão 
integrativa realizada nas bases de dados da PUBMED, 
Cumulative Index to  Nursing  &  Allied  Health  Literature 
(CINAHL), Web of Science (WOS), Medical  Literature  Analysis  
and  Retrieval   System on-line (MEDLINE) e SCOPUS dos 
artigos publicados em português, inglês e espanhol disponíveis 
online. Foram identificados 76 artigos, dos quais 12 atenderam 
aos critérios de inclusão, sendo analisados na íntegra. Os 
estudos foram categorizados conforme as intervenções 
realizadas no cuidado à saúde oral. O uso da clorexidina 
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associado ao uso de escova de dente e gaze foi a prática mais 
relatada em 10 estudos, seguida pelo uso de enxaguante bucal 
e gluconato de clorexidina e bicorbonato de sódio referido em 
dois artigos. Conclui-se que a higiene oral implementada com o 
gluconato de clorexidina a 0,12% no cuidado à saúde oral 
associa-se à redução de infecções bucais, digestivas e 
respiratórias em pacientes hospitalizados. 
Palavras-chave: Assistência Hospitalar. Saúde Bucal. 
Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A higiene oral é uma das condições básicas para a 

manutenção da saúde e conforto dos pacientes, pois as 

patologias que acometem dentes e gengivas podem levar a 

perdas de elementos, demais alterações na digestão dos 

alimentos, o que propiciam o surgimento de infecções 

bacterianas. A higiene oral consiste na conservação e na 

limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries 

dentárias e de infecções bucais, digestivas e respiratórias 

(TEIXEIRA; SANTOS; AZAMBUJA, 2018).   

O  corpo  humano  é  constituído  por  diversos  sistemas  

e  órgãos  sendo  na  boca  a  maior  quantidade  de diferentes 

espécies de microrganismos sendo alguns espécimes 

prejudiciais ao corpo humano. Quando estão em   condições   

favoráveis,   ou   seja,   habituais,   condicionam   equilíbrio,   

harmonia,   estabilidade   com   o hospedador, colaborando   

com   seu   estado   de   integralidade   física,   mecânica   e   

bioquímica (SILVA NETO et al., 2019).   As responsabilidades 

das individualidades anatômicas e fisiológicas da cavidade oral 

é bastante ampla, já que a boca  possui  várias  variedades  de  

estruturas  e  tecidos  que  podem  ser  modificados  devido  as  

tensões  de oxigênio  disposta  no meio,  quantidade  de  
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nutrientes,  fatores  determinantes  como  a  tempérie e  fatores 

imunológicos do hospedeiro. A língua possui muita estrutura 

onde os microrganismos se proliferam com maior intensidade 

principalmente na região do dorso lingual, dos quais muitos 

deles migram para as camadas supra e sub gengivais (MOURA; 

SILVA, 2016). 

Sendo a cavidade oral porta de entrada de 

microrganismos, a execução da higiene oral tem valor 

significativo, pois a realização deficiente ou ausência da mesma 

facilita a colonização de patógenos na cavidade oral, 

favorecendo a instalação de infecções (LEMKUHL et al., 2015). 

O  cuidado  da  saúde  oral  é  uma  intervenção  de  

enfermagem  essencial, a  técnica  de  higiene  oral  deve 

resultar  numa  remoção  eficaz  dos  restos  alimentares  e  da 

placa bacteriana. O objetivo desta prática é prevenir não 

somente as alterações na cavidade oral como evitar que esses 

microrganismos  se  tornem agentes  complicadores  do  estado 

geral do paciente (PASCOALOTI et al., 2019).  

Entre as atribuições da equipe de enfermagem no 

contexto hospitalar a realização da higiene oral do paciente em 

situação de hospitalização é uma intervenção da maior 

importância (SALDANHA et al., 2015; MUNIZ et al., 2016). 

Ademais, esse cuidado que proporciona conforto, tem sido 

discutido como prática no controle de infecções visando a 

segurança do paciente (MIRANDA, 2018). 

Devido à gravidade dos pacientes que se encontram 

internados e à realização de grande quantidade de 

procedimentos julgados invasivos, o ambiente hospitalar é 

considerado área crítica, por existir um risco maior de 

desenvolvimento de infecções (TEIXEIRA; SANTOS; 

AZAMBUJA, 2018; LEMKUHL et al., 2015). Uma das 

preocupações frequentes nesse ambiente, diz respeito à 
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pneumonia nosocomial, por ser a segunda causa mais comum 

de infecção hospitalar e a responsável por taxas expressivas de 

morbidade e de mortalidade em pacientes. Essa pneumonia 

atinge de 10% a 15% das infecções hospitalares, sendo que de 

20% a 50% dos pacientes atingidos vão a óbito (MOURA; 

SILVA, 2016).  

Os pacientes que estão mais sujeitos à pneumonia 

nosocomial são os internados em unidades de terapia intensiva 

(UTI), sobretudo os que estão com ventilação mecânica, 

afetando de 20% a 25% desses pacientes, com as taxas de 

mortalidade chegando até a 80% (ATASHI et al., 2018). Os 

pacientes que se encontram dependentes de auxílio 

profissional para realização de sua higiene bucal, sobretudo os 

que estão internados em UTI, são mais suscetíveis a contrair 

infecções e patógenos mais virulentos do que aqueles 

encontrados na flora bucal de pacientes saudáveis. Por 

consequência existe a necessidade de dispor equipes 

multiprofissionais, sempre em qualificação, para atuar na 

assistência ao paciente grave, pois esse precisa de um 

tratamento multidisciplinar com monitoramento de todos os 

órgãos e sistemas (TEIXEIRA; SANTOS; AZAMBUJA, 2018). 

Nas últimas décadas, pesquisadores têm se dedicado ao 

estudo da relação entre a colonização da placa dentária e 

infecções relacionadas à assistência à saúde nos pacientes 

criticamente enfermos. Dentro de 48  horas de internação, estes 

pacientes apresentam alterações na microbiota bucal, que inclui 

o predomínio de bactérias gram-negativas e outros organismos 

virulentos (LEMKUHL et al., 2015). Portanto, a falta de atenção 

com os cuidados relacionados à boca resulta no aumento da 

quantidade e complexidade da placa dental, a qual pode tornar-

se habitat para microrganismos potencialmente patogênicos e 
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propiciar o surgimento de infeções bacterianas, bucais, 

digestivas e respiratórias (MOURA; SILVA, 2016). 

O indivíduo hospitalizado, preocupado mais com a 

doença atual, motivo pelo qual ele encontra-se internado, não 

se atém aos cuidados com sua saúde bucal. Logo, é 

imprescindível que haja o envolvimento da equipe 

multidisciplinar na realização de atividades curativas, 

preventivas e educativas para integração no contexto da 

promoção de saúde bucal e, consequentemente, a melhoria do 

quadro clínico geral do paciente (PASCOALOTI et al., 2019). 

Existe uma relação importante entre o estado de saúde 

bucal e aquele da saúde geral e a literatura já estabelece 

relação entre a presença de determinadas doenças bucais com 

o aparecimento e/ou a piora de condições sistêmicas. Dentre 

estas, podemos citar a associação entre doença periodontal e 

o agravamento de doenças cardiovasculares e diabetes, 

infecções bucais e pneumonia aspirativa (SILVA NETO et al., 

2019).  

Em pacientes hospitalizados essa relação assume 

importância ainda maior, pois o indivíduo encontra-se 

fragilizado pela doença que o levou à internação, normalmente 

faz uso de diversos medicamentos, está ingerindo dieta 

modificada e muitas vezes não consegue fazer sua própria 

higiene bucal. Todos esses fatores contribuem para a piora de 

sua saúde bucal (SALDANHA et al., 2015).  

Tendo em vista esse panorama, o objetivo deste trabalho 

foi analisar as dimensões do cuidado de enfermagem à saúde 

oral de pacientes hospitalizados nas produções científicas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão integrativa da literatura, a qual tem a 

finalidade de reunir e de sintetizar resultados  de  investigações  

sobre  um  determinado  tema  ou   questão, de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo  para  o  aprofundamento  

do  conhecimento  do  tema investigado. Para  este  estudo,  

obedeceram-se a seis etapas: definição da questão norteadora; 

busca dos estudos na literatura; coleta de dados; avaliação do 

conteúdo selecionado; discussão; e publicação dos resultados 

(SOUSA et al., 2018). 

Estas  etapas  foram  primeiramente  pautadas  na 

identificação do tema e formulação da questão de pesquisa: 

quais são as dimensões do cuidado à saúde bucal de pacientes 

hospitalizados? 

A  elaboração  da  questão  de  pesquisa  foi  

fundamentada  na  estratégia  PICO,  acrônimo  que  

corresponde  à  Paciente,  Intervenção,  Comparação  e  

Outcomes (desfecho).  Desta  forma,  o  P:  pacientes 

hospitalizados;  o  I:  higiene oral; C: ausente; O: prevenção de 

infecções bucais, digestivas e respiratórias. Não houve 

preenchimento  do  C,  representando  a  comparação,  uma  

vez  que não foi objetivo do estudo. 

A partir da definição da questão de pesquisa e do 

objetivo do estudo, para identificar os estudos publicados sobre 

o tema, foi efetuada busca  on-line, em outubro de 2019, nas 

bases de dados PUBMED, Cumulative Index to  Nursing  &  

Allied  Health  Literature (CINAHL), Web of Science (WOS), 

Medical  Literature  Analysis  and  Retrieval   System on-line 

(MEDLINE) e SCOPUS.  

Utilizou-se  como  descritores  controlados (Decs/Mesh): 

“oral health”; “oral hygiene”; nursing; "nurse care"; nurse; 
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“hospitalized patient”; “intensive care unit”e suas combinações 

em inglês com os termos AND e OR como operador boleano.  

Foram  incluídos  no  estudo: artigos  originais com 

resumo e textos completos disponíveis gratuitamente para 

análise, nos idiomas português, inglês ou espanhol,  que  

retratassem as dimensões do cuidado à saúde bucal de 

pacientes hospitalizados, indexados nas referidas bases de 

dados, publicados de novembro de 2009 a novembro de 2019. 

Excluíram-se capítulos de livros, editoriais, cartas ao editor e 

artigos de reflexão, relatos, revisão e atualização, monografias, 

dissertações e teses. 

Inicialmente, foi encontrado um total de 76 artigos 

científicos. Após a leitura dos títulos e dos resumos, foram 

excluídas 41 publicações científicas que não abordavam a 

temática ou estavam duplicados nas bases referidas. Foram 

realizadas leituras na íntegra de 35 artigos. Desses, foram 

excluídos 23 estudos, uma vez que não contemplavam as 

dimensões dos cuidados de enfermagem à saúde bucal no 

contexto hospitalar.  

A análise de títulos e resumos foi realizada de forma 

independente, por dois pesquisadores, autores do estudo. A 

decisão sobre a inclusão ou não de artigos com avaliação 

controversa se deu por meio de consenso entre os dois autores. 

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e incluídos 

aqueles que respondiam à questão norteadora. A Figura 1, 

como base o modelo Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses, mostra esse fluxo.  

 
  



SAÚDE BUCAL NO CONTEXTO HOSPITALAR 

569 
 

Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, seleção e 
inclusão dos estudos. 
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Nº de estudos identificados no banco de dados de 

buscas: 76 

PubMed: 18; WEB OF SCIENCE: 10; CINAHL: 20; 

SCOPUS: 18 

Nº de estudos após eliminar os duplicados: 
71 

 

Nº de artigos excluídos após 

aplicação de critérios de 

inclusão e exclusão: 36 

Artigos em texto completo 

avaliados para 

elegibilidade: 35 

 

Artigos incluídos na revisão: 12 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em área com Internet Protocol (IP) reconhecida na 

Universidade Federal da Paraíba. 

Por tratar-se de revisão integrativa, a pesquisa não foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, porém foram 

mantidas as ideias dos autores das publicações utilizadas no 

desenvolvimento deste estudo. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme recomendações do referencial utilizado, 

construiu-se a Tabela 1, que apresenta o número de artigos nas 

bases de dados, e a Tabela 2,  uma síntese de estudos 

incluídos na revisão integrativa, quanto ao autor, ano, país, tipo 

de estudo, tipo de intervenção (uso de materiais) e frequência 

da higienização oral apontados nos artigos. 

Em relação ao ano de publicação, foram encontrados 

três artigos em 2012, dois em 2016,  e um artigo publicado em 

2010, 2011, 2014, 2017, 2018 e 2019. Quanto ao local de 

origem dos estudos (41,6%) foi desenvolvido no Brasil, os 

demais foram produzidos na Índia, Coréia, EUA, Irã, Arábia 

Saudita e Austrália.  

 

Tabela 1. Número de artigos obtidos nas bases de dados, João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, 2019 

Base de 
dados 

Artigos 
encontra

dos 
(n) 

Artigos 
duplicad

os (n) 

Artigos 
excluíd
os (n) 

Artigos 
selecionado

s (n) 

Total 
artigos 

analisad
os (n) 

SCOPUS 28 - 20 8 5 

WEB OF 
SCIENCE 

10 - 2 8 3 
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CINAHL 20 - 8 12 3 

PUBMED 18 5 6 7 1 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

A  primeira  categoria  dos  resultados se refere ao tipo 

de produto utilizado na limpeza oral de pacientes 

hospitalizados. 

Dos   12   artigos   analisados, dez (83,33%) referiram o 

apenas o uso de gluconato de clorexidina na higienização oral 

de pacientes como forma de prevenir infecções, esse dado 

corrobora estudos nacionais e internacionais em que 

enfermeiros relatam o uso frequente de clorexidina no cuidado 

diário (RODRIGUES et al., 2016; MIRANDA; SOUZA, 2018; 

SREENIVASAN et al., 2018). 

Jesus et al. (2019) explicam que existem hoje no 

mercado diversos produtos para a higiene oral, cabe ao 

enfermeiro escolher o qual gera mais benefício  para  o  

paciente.  É  importante  que  o  produto  de  escolha  para  a  

higiene  oral  seja  o  mais  adequado,  a  fim de promover um 

ambiente oral “imune” às afecções, diminuindo o risco de 

complicações locais e sistêmicas.  

A solução à base de clorexidina é a maneira mais 

favorável para a higiene bucal, considerado um antimicrobiano 

de baixo custo, fácil aplicação e com um baixo nível de reações 

adversa (MIRANDA; SOUZA, 2018). Essa solução apresenta a 

propriedade de substantividade, ou seja, é adsorvido pela 

mucosa bucal e pelos dentes, e é liberado com o decorrer do 

tempo (MOURA; SILVA, 2016). 

A clorexidina é um agente antisséptico catiônico de 

amplo espectro que inclui bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas, como o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina 

e o Enterococcus sp resistente à vancomicina, que podem 
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persistir quimicamente ativos nos tecidos por até 6 horas (LEAL; 

NUNES, 2019). Somado a isso, essa solução age rapidamente, 

esterilizando em um período de 30 segundos a 5 minutos, 

aproximadamente, conforme sua concentração e o tipo de 

microrganismo a ser destruído; tem ação residual e sua ação 

bactericida é mais rápida do que a fungicida (TEIXEIRA; 

SANTOS; AZAMBUJA, 2018). 

A higiene bucal em pacientes internados em unidades 

hospitalares é um desafio para a equipe de enfermagem já que 

ela é responsável por garantir esses cuidados diariamente, para 

tanto, órgãos reguladores de saúde preconizam o uso da 

clorexidina a 0,12 ou a 0,2%, como um dos quesitos dos 

bundles prevenção de infecções do trato respiratório, assim 

como melhora da saúde bucal e qualidade de vida para o 

paciente (BRASIL, 2017). 

Apesar de efeitos desejáveis da clorexidina amplamente 

conhecidos, seu uso prolongado tem alguns efeitos colaterais, 

como alterações no paladar e manchas nos dentes 

(RODRIGUES et al., 2016). Nesses casos, uma alternativa ao 

uso de clorexidina são os enxaguatórios bucais, que têm ação 

antisséptica e são indicados para pacientes em uso de 

clorexidina por mais de 20 dias em  ambiente hospitalar 

(MOURA; SILVA, 2016; BRASIL, 2017). 

Um estudo realizado em Hospital em Santa Catarina, 

ressaltou outros efeitos colaterais como a descamação do 

dorso da língua e alteração da sensibilidade oral (ardência) 

(BARBOSA et al., 2010). Apesar de ser considerado um 

antimicrobiano altamente eficaz, a clorexidina deve ser 

recomendada apenas nos casos em que o paciente não 

consegue realizar a higiene bucal. Ou seja, como qualquer 

outro agente antimicrobiano potente, deve ser administrada 

somente sob supervisão profissional por apresentar efeitos 
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colaterais quando utilizada por longos períodos (MIRANDA et 

al., 2018). 

Os estudos da revisão também indicaram o uso de 

escovação associada a clorexidina, para a remoção da placa 

dentária da cavidade bucal. A esse respeito, identificou-se os 

autores que reconhecem a escovação, como uma técnica 

relevante na redução mecânica de bactérias patogênicas 

respiratórias do biofilme dentário (SILVA NETO et al., 2019; 

MIRANDA; SOUZA, 2018). Entretanto, pesquisa realizada no 

Hospital das Clínicas em São Paulo demonstrou que o colutório 

atua quimicamente na diminuição do acúmulo de placa 

dentária, sem a necessidade de escovação dentária, bem 

como, pesquisas referem que ação mecânica da escovação 

aumenta a chance de translocação bacteriana para a corrente 

sanguínea (FRANCO et al., 2014; SREENIVASAN et al., 2018; 

JESUS et al., 2019). 

Um dos estudos referiu o uso de bicarbonato de sódio 

como alternativa à higiene bucal, no entanto, pesquisa refere 

que essa substância, assim como o peróxido de hidrogênio,  

não fornecem a ação antisséptica desejada para reduzir a flora 

microbiana local, levando a uma maior probabilidade de 

infecção complicações que podem comprometer o estado geral 

de saúde dos pacientes em UTI (RODRIGUES et al., 2016). 

Em relação ao cuidado com a prótese e remoção de 

mesma, segundo Gonçalves et al., (2014), a equipe de 

enfermagem deve realizar a limpeza, remoção e 

armazenamento das próteses utilizando técnicas corretas. Após 

cada refeição, as próteses devem obrigatoriamente ser 

retiradas e higienizadas com cuidado para não quebrá-las, e à 

noite devem ser removidas para não sobrecarregar o rebordo. 

 

 



SAÚDE BUCAL NO CONTEXTO HOSPITALAR 

574 
 

Tabela 2. Síntese de estudos incluídos na revisão integrativa, 

quanto ao autor, ano, país, tipo de estudo, uso de materiais para 

higienização e frequência da limpeza. João Pessoa, Brasil, 

2019 

Estud
os 

Autores/
Ano 

País 
Tipo 
de 

estudo 
Intervenção  

 
Frequência 
em horas 

E1 
Blum et 
al.,/2017 

Brasil 
Tranve

rsal 

Enxaguante 
bucal/ 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%Escov

a dental 

4-4 

E2  
Silva et 

al.,/2012 
Brasil 

Tranve
rsal 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%/Gaze 

 

-  

E3 

Orlandin
i 

&Lazzar
i/2012 

Brasil 
Transv
ersal 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%/Esco

va dental 

4-4 

E4 

Sreeniv
asan et 

al.,/2019 
 

Índia 
Transv
ersal 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%/Gaze 

 

6-6 

E5 

Alja’afre
h et 

al.,/2018 
 

 
Jordâ

nia 

Transv
ersal 

Enxaguante 
bucal/ 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%Escov

a dental 

8-8 

E6 
Son&Ki
m/2016 

Coréi
a 

Transv
ersal 

Gluconato 
de 

4-4 
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Clorexidina 
0,1%/ - 

E7 
Silva et 
a.,/2012 

Brasil 
Transv
ersal 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,1%/ Gaze 

- 

E8 
Feider 

et 
al.,/2010 

EUA 
Transv
ersal 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%/Esco

va dental 

2-2 

E9 

Haghigh
i et 

al.,/2016 
 

Irã 
Transv
ersal 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,12%/Esco

va dental 

- 

E10 

Alotaibi
& 

Alshayiq
i/2014 

 

Arábi
a 

Saudi
ta 

Ensaio 
Clínico 
Rando
mizado 

Gluconato 
de 

Clorexidina 
0,1%/ - 

4-4 

E11 
Berry et 
al.,/2011 

Austr
ália 

Ensaio 
Clínico 
Rando
mizado 

Clorexidina 
0,1% 

/Escova 
dental 

- 

E12 
Miranda 

et 
al.,/2016 

Brasil 

Ensaio 
Clínico 
Rando
mizado 

 
Bicarbonato 

de sódio 
/Espátula, 

gaze e 
escovas de 

dentes 
 

12-12 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

 

A segunda categoria  dos  resultados se refere à 

frequência de higienização oral de pacientes hospitalizados 

realizada pela equipe de enfermagem. 
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Com relação à frequência de limpeza, cinco (41,66%) 

estudos não referiram esse dado, três (25%) estudos 

decreveram a higienização realizada de 4-4hs, um (8,33%) 

estudo apontou 6-6hs, outro (8,33%) 8-8hs e por fim, um 

(8,33%) 12-12hs. Sreenivasan et al., (2018) destacam que a 

técnica de higienização bucal usada por equipes de 

enfermagem é de gaze embebida em solução antisséptica, 

geralmente duas vezes ao dia, e, para o paciente que 

desempenha autocuidado, sem a necessidade de ajuda, ao ser 

atendido, deverá ser orientado a realizar bochechos com 

gluconato de clorexidina a 0,12% (solução aquosa) durante 15 

dias, utilizar fio dental e escovar os dentes e a língua após todas 

as refeições (MIRANDA et al., 2018). 

O  âmbito  hospitalar  é  contaminado.  Outros  fatores   

agravantes são a baixa imunidade, os procedimentos invasivos,  

a  utilização  de  medicações e o rebaixamento  do  nível de 

consciência. Esses fatores podem aumentar o tempo de 

internação, levando a um ciclo vicioso: procedimentos 

invasivos, exposição a microrganismos e maior tempo de 

internação (MOURA; SILVA, 2017).  

Portanto, a frequência de limpeza deve levar em 

consideração o que preconizam os protocolos clínicos, por ser 

a cavidade oral a principal  via  de  instalação  da  pneumonia, 

caracterizada pela colonização de bactérias que se proliferam 

devido à falta de higiene oral ou ineficência no processo e tendo 

como agravante a xerostomia, ocorrendo a instalação nos 

pulmões (BRASIL, 2017; LEAL; NUNES, 2019).  

 

CONCLUSÕES  

 

No âmbito hospitalar, os problemas na saúde bucal 

podem afetar a saúde geral do paciente e diminuir a sua 
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qualidade de vida, agravando o estado patológico que causou 

a internação e levando a uma experiência negativa. Para tanto 

implementa-se o uso de gluconato de clorexidina na 

higienização oral com intuito de reduzir infecções nos pacientes 

hospitalizados.   

O envolvimento da equipe multiprofissional no ambiente 

hospitalar é de extrema importância para a implementação de 

protocolos clínicos de conduta visando tanto a prevenção 

quanto a recuperação da saúde bucal. 

Portanto, é urgente que se promova educação 

permanente em toda equipe que presta assistência ao paciente 

no contexto hospitalar. Espera-se que, os resultados desta 

revisão de literatura, possam contribuir para despertar na 

equipe de enfermagem quanto à importância de uma 

assistência direcionada para o cuidado à saúde oral. 

É  notório  que  através  do  estudo  realizado,  podemos  

evidenciar o quanto a atuação do enfermeiro, vem a contribuir 

para a promoção da saúde de cliente críticos, minimizando 

desta forma, o índice de complicações relacionadas, a 

precariedade da realização correta da higiene oral.  

A  recomendação  do  estudo  certifica  o  

aperfeiçoamento  do  enfermeiro  acerca  da  assistência  de  

higiene oral ao paciente hospitalizado. É relevante a criação  de  

programas,  treinamentos  e  especializações, visando a 

melhoria na assistência e crescimento profissional.  
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RESUMO: Introdução: A Síndrome de Burnout interfere na 
qualidade de vida dos trabalhadores em saúde, dentre eles aos 
profissionais da Enfermagem, podendo ocasionar fadiga 
emocional (CE), despersonalização (D) e baixa realização 
pessoal (RP). Objetivo: Analisar artigos nacionais e 
internacionais que evidenciam os fatores de risco para 
desenvolvimento da Síndrome de Burnout em profissionais da 
enfermagem que atuam em situações de emergências. 
Materiais e Métodos: Trata-se de revisão integrativa da 
Literatura, cuja pesquisa foi realizada em três bases de dados, 
sendo utilizados Descritores de Ciências da Saúde (DECs) em 
inglês e português, juntamente com um operador booleano 
“and”. Além disso houve o estabelecimento de critérios de 
elegibilidade para a pré-seleção e critérios de inclusão e 
exclusão para a seleção final. Resultados e Discussão: Para 
a pesquisa foram selecionados  7 artigos que atendem ao 
objetivo proposto, sendo os principais achados da literatura 
estudos que abordaram a sintomatologia do Burnout, fatores de 
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risco para seu ocasionamento além de intervenções que 
reduzam a incidência deste quadro. Conclusão: É evidenciado 
a necessidade de pesquisas sobre a temática, visto a 
importância de criar estratégias de intervenção para redução da 
ocorrência da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde, 
aprimorando o bem-estar físico e psicológico destes, 
potencializando sua prestação de cuidados. 
Palavras-chave: Enfermagem em Emergência. Esgotamento 

Psicológico. Profissionais de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, o processo de trabalho no âmbito da 

saúde tem adquirido uma perspectiva complexa, fruto das 

consequências políticas, tecnológicas e econômicas. Estes têm 

repercussão nos aspectos psicossociais dos trabalhadores, por 

se tornarem um somatório de exigências e condições laborais, 

ocasionando riscos ocupacionais (OLIVEIRA, A. P. S, et al., 

2019). 

Nessa ótica, nota-se a influência destas condições na 

saúde de tais profissionais, submetendo-os em maior escala ao 

adoecimento e estresse. Intrínseco a estes acometimentos está 

a Síndrome de Burnout (SB), caracterizada pela predominância 

em profissões onde exigem interações diretas com outras 

pessoas, como os trabalhadores da área da saúde, dentre eles, 

a equipe de Enfermagem (OLIVEIRA, A. P. S, et al., 2019; 

URQUIZA, J. L. G., et al., 2017). 

O esgotamento psicológico (Burnout) é uma síndrome de 

caráter tridimensional, na qual o indivíduo pode apresentar 

fadiga emocional , despersonalização e baixa realização 

pessoal . O primeiro aspecto relaciona-se ao sentimento de falta 

de energia, o segundo quanto a um mecanismo de defesa por 
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parte do trabalhador, através da prática de um comportamento 

desumano em relação aos outros, incorporando uma postura 

pessimista e indiferente, e a baixa realização pessoal trata-se 

da insatisfação e a ausência de realizações no trabalho 

(FUENTE, C. A. C. et al., 2016). 

Um fator de risco importante para o ocasionamento da 

SB é a especialidade ou unidade onde se trabalha, pois cada 

setor tem o olhar voltado para morbidade e patologias 

específicas, com cargas de trabalho e dificuldades inerentes ao 

mesmo. Dentre estes, elenca-se a emergência como um 

ambiente desencadeador de estresse, por tratar de pacientes 

em situação de risco e sofrimento iminente (OLIVEIRA, A. P. S, 

et al., 2019;  URQUIZA, J. L. G., et al., 2017). 

Sob esta perspectiva, o profissional de enfermagem 

culmina por está em contato direto com pacientes complexos e 

graves, e imersos nesta dinâmica intensa, tornam-se 

responsáveis por atitudes decisivas, implementação de 

técnicas em tempo hábil somado à agilidade, que gera desgaste 

mental e físico contribuindo para o desenvolvimento do estresse 

(OLIVEIRA, A. P. S, et al., 2019). 

Ademais, foi contabilizado no Brasil cerca de 4,2 milhões 

de pessoas afastadas do seu ambiente de trabalho, e dentre 

estas, 3.852 obtiveram o diagnóstico do esgotamento 

profissional. Nesta conjuntura, a enfermagem entra como a 4ª 

profissão mais exaustiva no âmbito público conseguindo na 

difusão da SB, obtendo as maiores taxas (URQUIZA, J. L. G., 

et al., 2017). 

Este profissional pode apresentar irritabilidade, 

hostilidade, fraqueza física e até depressão. Não somente 

estes, mas os indivíduos receptores do cuidado também sofrem 

as consequências deste fator por meio da diminuição da 
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qualidade da assistência prestada (URQUIZA, J. L. G., et al., 

2017). 

Diante os argumentos supracitados, justifica-se a 

relevância deste estudo, um momento em que o esgotamento 

físico e psicológico da emergência condiz em situações 

desfavoráveis a saúde do profissional de enfermagem.  

Sendo assim, o objetivo do trabalho consiste em 

analisar artigos nacionais e internacionais que evidenciam o 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout em profissionais da 

enfermagem que atuam em situações de emergências.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata de uma revisão integrativa da literatura, 

que abrange o empírico e científico oportunizando um 

apanhado de um tema específico, além de evidenciar 

desfechos de forma geral, elencando as lacunas teóricas a 

serem preenchidas por meio das pesquisas. A revisão integra 

uma série de objetivos: conceitos, análises metodológicas e 

suas dificuldades, revisão de evidências e teorias. Isto, com 

intuito de embasar e compreender o panorama da situação 

estudada (RIBEIRO, J. L. P., 2014). 

A primeira etapa foi executada através da produção da 

seguinte questão norteadora: “Quais os fatores que levam a 

equipe de enfermagem atuante na área de emergência a 

desenvolver síndrome de Burnout?”  

 Na etapa seguinte, foi realizado uma pesquisa 

através das bases de dados Bireme (Biblioteca Virtual em 

Saúde), PubMed e SciELO (Scientific Eletronic Library Online).  

Para a execução da pesquisa foram utilizados os 

Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): Enfermagem em 
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emergência e Esgotamento profissional, nos idiomas português 

e inglês, com o operador booleano: “and”.  

Após o resultado dos descritores, foram incluídos filtros, 

na base da PubMed destacaram-se os seguintes: texto 

completo gratuito e publicações nos últimos cinco anos. Na 

Scielo todos os artigos encontrados eram desatualizados 

(publicado há mais de cinco anos). Por fim, na BVS, foi inserido 

o texto completo, publicações nos últimos cinco anos e estudos 

nos idiomas (português, inglês e espanhol). 

Os demais critérios pautaram-se na leitura dos títulos, 

resumos e textos na íntegra. Incluíram-se os estudos que 

respondiam a questão norteadora, publicações nos últimos 

cinco anos, disposição em texto completo e para completar a 

triagem analisaram-se os seguintes critérios de elegibilidade: a) 

Estudos sobre fatores de risco para desenvolvimento da SB em 

profissionais da Enfermagem atuantes na emergência, b) 

Estudos que envolvem a sintomatologia da SB, c) Estudos que 

apontem a prevalência da SB na equipe de Enfermagem 

atuante na emergência, d) estudos condizentes a artigos 

científicos, e) verificação e exclusão de estudos duplicados. 

Quanto aos critérios de exclusão, foram apontados:  

a)artigos duplicados nas bases de dados, b) estudos que não 

atendiam à questão norteadora, c) trabalhos que envolvessem 

outros profissionais além da equipe de enfermagem na 

emergência, d) estudos  não relacionados a área de 

enfermagem, e) Estudos publicados há mais de 5 anos. 

 O intervalo de tempo da pesquisa decorreu do dia 05 de 

novembro de 2019 e foi concluída no dia 07 do mesmo mês.  A 

descrição dos dados advindos dos artigos antecipadamente 

analisados e sintetizados foram feitos no Microsoft Word 2016, 
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onde se agrupou os dados oportunos aos objetivos 

estabelecidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira busca  nas bases PubMed, Bireme e Scielo, 

se obteve o subsequente resultado, respectivamente: 197, 69 e 

3 artigos (Total= 269). Após inclusão dos filtros restaram 18, 19 

e 0 na ordem das bases supracitadas. Em seguida, introduziu-

se os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos através 

da leitura dos títulos, resumos e texto completo resultando, 

apenas no PubMed e Bireme, 5 e 2 artigos, por essa ordem. 

Dessa forma, a revisão tem como objeto de estudo 6 artigos, 5 

na Bireme e 1 na PubMed, os quais estão disposto no quadro 

1. Toda a pesquisa foi sistematizada no Fluxograma 1. 

 
Fluxograma 1. Fluxograma dos resultados 

 

 

 Base de dados 

 PubMed: 197 

 Filtros:18 

 Título: 5 

 Resumo: 4 

 Texto Completo: 1 

 Scielo: 3 

 Filtros: 0 

 Título: 0 

 Resumo: 0 

 Texto Completo: 0 

 BVS: 69 

 Filtros: 19 

 Título: 10 

 Resumo: 9 

 Texto Completo: 5 

Total: 6 
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Fonte: Elaboração da própria au\tora 

Tabela 1. Descrição da amostra de artigos, quanto à base de 
dados, título, autor/ano de publicação, objetivos e metodologia.  

Banco 
de 

dados 

Título Autor, 
ano de 

publicaçã
o 

Objetivos Metodolog
ia 

PubMe

d 

Verbal 

Aggression 

from Care 

Recipients as a 

Risk Factor 

among Nursing 

Staff: A Study 

on Burnout in 

the JD-R Model 

Perspective. 

 

VIOTTI, S, 

et al., 

2015. 

(a) to examine 

the association 

between verbal 

aggression and 

job burnout in 

both nurses and 

nurse's aides 

and (b) to 

assess whether 

job content, 

social 

resources, and 

organizational 

resources 

lessen the 

negative impact 

of verbal 

aggression on 

burnout in the 

two professional 

groups. 

 The cross-

sectional 

study 
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Bireme 

O esgotamento 
físico dos 

enfermeiros no 
setor de urgência 

e 
emergência:revis

ão integrativa 

OLIVEIRA
, A. P. S, 

et al., 
2019 

Identificar a 
presença de 

riscos de 
esgotamento 

ocupacional no 
desenvolviment

o de suas 
atividades 

laborais em uma 
unidade de 
urgência e 

emergência 

Trata-se de 
uma 

pesquisa 
revisão 

integrativa 

Bireme Prevalence of 

Burnout 

Syndrome in 

Emergency 

Nurses: A Meta-

Analysis 

URQUIZA

, J. L. G., 

et al., 

2017 

 To determine 

the prevalence 

of burnout 

(based on the 

Maslach 

Burnout 

Inventory on the 

3 

dimensions of 

high Emotional 

Exhaustion, high 

Depersonalizati

on, and low 

Personal 

Accomplishment

) 

among 

emergency 

nurses. 

A Meta-

Analysis 
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Bireme "It's a Burden 
You Carry": 

Describing Moral 
Distress in 
Emergency 

Nursing. 

WOLF, L. 
A., et al., 

2016 

The purpose of 
this study was to 

explore the 
nature of moral 
distress as it is 

experienced and 
described by 
emergency 

nurses. 

A 
qualitative, 
exploratory 
design was 
employed 

using semi-
structured 

focus 
groups for 

data 
colletion.  

Bireme Hidden Grief and 
Lasting Emotions 

in Emergency 
Department 

Nurses. 

SCHWAB, 
D., et al. 

2016 

The purpose of 
this article is to 

explore 
the benefit of 

recognizing the 
signs and 

symptoms of 
burnout, 
introduce 

interventions 
to combat 
PTSD, and 

improve 
resiliency in ED 

RNs. 
 

Relato de 
experiência 
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Bireme Síndrome de 
burnout en 

profesionales de 
enfermería que 
realizan jornada 

física 
complementaria 
en servicios de 

cuidados críticos 
y urgencias 

FUENTE, 
C. A. C. et 
al., 2016. 

El objetivo fue 
estudiar los 
niveles de 

síndrome de 
burnout en los 

profesionales de 
enfermería de 
urgencias con 
jornada física 

complementaria 
y conocer su 
relación con 

características 
de personalidad 
y realización de 
jornada física 

complementaria 
y conocer su 
relación con 

características 
de personalidad 

de los 
profesionales de 

enfermería. 

Estudio 
transversal 
multicéntric

o 

Fonte: Elaboração da própria autora 

 

De acordo com a nacionalidade dos artigos, no PubMed, 

100% (1) é internacional,  na BVS 20% (1) é nacional e os 

demais, correspondendo a 80% (4) são internacionais. Dessa 

forma, a amostra é constituída por 16,6 % (1) nacional e 83,4 % 

(5) internacionais. Com enfoque no ano de publicação dos 

estudos, 49,8 % (3) deles são de 2016, e todos os demais anos 

(2015, 2017 e 2019) correspondem a 16,6% (1) cada um. 

Foi possível encontrar diferentes abordagens, sendo 

elas: 16,6 % (1) estudo transversal, 16,6% (1) estudo 

exploratório-qualitativo, 16,6% (1) estudo transversal 
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multicêntrico, 16,6 % (1) uma metanálise, 16,6% (1) uma 

revisão integrativa e 16,6% (1) estudo de caso. 

No tocante a temática central, todos abordam o 

Esgotamento Psicológico (Burnout), sob diferentes óticas, 

sendo elas os fatores de risco para o desenvolvimento desta 

síndrome e a prevalência da mesma na equipe de enfermagem 

atuante na emergência. 

A Síndrome de Burnout foi inicialmente citada por volta 

dos anos 70, nos Estados Unidos da América, por Herbert 

Freundenberg, onde elencou em seus estudos acerca da perda 

de motivação e comprometimento correlacionado aos sintomas 

físicos e psíquicos. Ademais, no mesmo período, Cristina 

Maslach citou em seus trabalhos este quadro expressando-o 

como uma carga emocional atrelada ao trabalho de 

profissionais de saúde (MENEZES, P. C. M., 2017). 

Vale salientar que a SB subdivide-se em pontos que a 

caracterizam, sendo estes: A despersonalização, a baixa 

realização profissional e a exaustão emocional. Neste tocante, 

correlaciona-se a falta de experiência, tempo insuficiente para 

se desenvolver o trabalho, ansiedade e estresse como fatores 

agravantes quanto a exaustão profissional. Assim como, a 

hostilidade, fatores contratuais, carga  horária excessiva para o 

desenvolvimento dos escores da despersonalização, somado a 

ausência de assertividade entre os trabalhadores e fatores 

pessoais corroborando no agravamento da baixa realização 

profissional (URQUIZA, J. L. G., et al., 2017). 

Uma pesquisa evidencia que sob o enfoque da prestação 

de  cuidados em saúde, a equipe de enfermagem tem uma das 

maiores taxas de acometimento pelo Burnout, tendo os índices 

de prevalência quanto a exaustão emocional entre 9,5% a 67%. 

Com isso, o setor de trabalho/ especialidade encaixa-se como 
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um dos pontos-chaves para a ocorrência deste fator (URQUIZA, 

J. L. G., et al., 2017). 

A unidade de emergência se enquadra como um dos 

locais mais  estressantes para desenvolvimento do mesmo, 

pois a equipe desenvolve técnicas complexas, decisões de 

elevada responsabilidade somadas a intensidade e agilidade 

necessárias na realização de atividades . Assim, ocasionando 

a produção de fatores estressantes, repercutindo no desgaste 

destes (URQUIZA, J. L. G., et al., 2017). 

Uma pesquisa relaciona o sofrimento moral como um dos 

preditores do esgotamento psicológico, onde a acúmulo de 

trabalho, ritmo acelerado, conflitos internos com valores e 

cultura do setor em que se atua gera angústia e ansiedade 

naqueles que ali trabalham. Além deste, a susceptibilidade a 

sofrer violência, seja física, psicológica ou por meio de ameaças 

repercute nesse esgotamento (ADRIAENSSENS, J.;  GUTCH, 

V.; MAES, S., 2015; VIOTTI, S., 2015). 

Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento 

deste quadro, uma revisão integrativa destaca a longa jornada 

de trabalho, sobrecarga de papéis, despreparo e falta de 

capacitação além da insuficiência de recursos no setor de 

atuação, repercutindo não apenas na saúde do profissional 

como a do usuário que recebe a assistência. Além disso, um 

estudo enumera pontos que desencadeiam a SB e que tem 

como embasamento quatro tópicos, como fatores sociais, 

trabalho, organização e o próprio indivíduo (MENEZES, P. C. 

M., 2017;OLIVEIRA, A. P. S, et al., 2019; WOLF, L. A. et al, 

2016). 

Ademais, corroborando com os aspectos supracitados, 

um artigo elenca outros determinantes relevantes quanto a 

ocorrência dessa patologia, incluindo características 
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demográficas, como idade e sexo, características do ambiente 

onde se trabalha, repetidas exposições a eventos traumáticos, 

aspectos intrínsecos à personalidade e estratégias de 

enfrentamento (ADRIAENSSENS, J.;  GUTCH, V.; MAES, S., 

2015). 

Um dado importante quando aos fatores que colaboram 

com o desenvolvimento do esgotamento psicológico nos 

profissionais de Enfermagem, está relacionado a aglomeração/ 

superlotação das emergências hospitalares com casos que não 

se incluem como uma emergência tradicional. Estima-se que 

mais de 1,36 milhões de americanos foram em busca de 

atendimento em 2009, resultando em um aumento de 41% 

comparado a década de 90. Entretando, essa aglomeração traz 

consigo implicações, morais, frustrasções, dilemas éticos, além 

do esgotamento físico dos profissionais ali atuantes 

(ZAVOTSKY, K. E.; CHAN, G. K., 2016).  

Relacionado a sintomatologia da SB, um estudo destaca 

a  insônia, irritabilidade e hostilidade, além da depressão como 

escores relevantes. FUENTE et al. (2016)  também esclarece 

que as doenças físicas, absenteísmo, mau desempenho no 

trabalho e questões emocionais qualificam essa síndrome. 

Nesse sentido, a detecção precoce dos níveis somáticos 

do Burnout podem contribuir para prevenir maiores 

consequências, como por exemplo, atentar a diversidade de 

estressores presente no cenário da emergência, para o 

conhecimento destes e adoção adequada de medidas de 

enfrentamento (MESQUITA et al., 2014). 

Um estudo mostra que, visto a associação entre 

esgotamento e aumento do absenteísmo, diminuição da 

qualidade dos serviços,  elevação de erros, além do abandono 

do emprego,  que o tratamento destes profissionais com tal 
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acometimento torna-se de extrema importância. Nesse 

contexto, a criação de um ambiente de trabalho adequado 

interfere no impactos de fatores de risco diversos que tendem a 

aumentar o desenvolvimento do Burnout (URQUIZA, J. L. G., et 

al., 2017). 

Ademais, uma pesquisa aponta que é atribuição de uma 

instituição de saúde a implementação de programas de controle 

do estresse, habilitando às pessoas a suportarem situações 

estressantes no ambiente de trabalho e vida pessoal, além de 

estratégias que minimizem os problemas evidenciados. Dentre 

estas, elenca-se a realização de palestras educativas para 

diálogo sobre o fator  estressor, pesquisas de opinião com os 

funcionários, remanejamento destes e alterações nas 

condições de trabalho (MESQUITA et al., 2014). 

Outrossim, um pesquisador esplana quanto a análise de 

estresse por incidentes críticos (CISD), que condiz em um 

artefato de sucesso em situações de emergência, após 

submissão a um evento traumático. Este, tem o intuito de ofertar 

suporte quando os mecanismos de defesa são ineficazes, 

fornecendo apoio e coesão, através da promoção de conforto e 

segurança, engajamento e contato diante certos ocorridos 

(SCHWAB, D. et al., 2016). 

Além disso, um estudo mostra que o sofrimento moral 

atinge a equipe de enfermagem como um todo no setor de 

emergência independente do tempo de experiência. Assim, 

elenca que uma ação de extrema relevância seria a inclusão de 

pontos como angústia e enfrentamento a situações de estresse, 

nas grades curriculares da graduação e especializações, não 

apenas no âmbito da Enfermagem, como as demais áreas da 

saúde (ZAVOTSKY, K. E.; CHAN, G. K., 2016). 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Schwab,%20Darcie%22
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 Com isso, fomenta-se provocar não apenas uma 

conscientização para esse público, mas trabalhar desde a sua 

formação, meios de enfrentamento moral visto o ambiente 

desafiador que encontrarão diariamente (ZAVOTSKY, K. E.; 

CHAN, G. K., 2016).  

Assim, pressupõe-se a viabilidade de implementação de 

atitudes tanto preventivas quanto interventivas, através da 

adoção de programas de incentivo quanto à educação 

permanente, somado a intervalos durante a jornada de trabalho, 

precaver-se no favorecimento de um clima organizacional 

agradável, além de executar o gerenciamento de conflitos a fim 

de reduzir questões relativas a Síndrome de Burnout 

(OLIVEIRA, A. P. S, et al., 2019). 

 

CONCLUSÃO  

 

Apesar do debate sobre prevalência e diagnóstico do 

Burnout não ser algo novo no contexto científico, sua discussão 

tem se tornado cada vez mais atual devido aos efeitos 

recorrentes na saúde dos profissionais. Nesse contexto, a 

Enfermagem tem sido uma das profissões mais atingidas por 

este fator, necessitando de um olhar diferenciado quanto esta 

causa. 

Destarte, é possível concluir que a Síndrome de Burnout 

deve ser considerada uma adversidade no âmbito da saúde 

pública, de interferência nos diversos aspectos que compõe a 

singularidade do sujeito afetando não apenas sua desenvoltura 

no campo do trabalho, mas a sua qualidade de vida.Além disso, 

foi possível destacar que a exaustão/fadiga emocional tem sido 

a subescala que mais afeta estes profissionais. 
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 Assim, necessitando da criação de estratégias para que 

a administração/gestão seja hospitalar, ou do setor da 

emergência, executem-as no intuito de reduzir os 

determinantes de estresse, estabelecer melhorias nas relações 

e condições de trabalho e proporcionar bem-estar físico e 

mental fomentando a qualidade dos serviços de saúde. Seja por 

meio da prestação do cuidado, quanto da valorização da 

instituição e do profissional. 

Por fim, torna-se evidente a necessidade de ampliação 

quanto as pesquisas sobre a temática central com intuito de 

estimular a discussão e implementação de práticas baseadas 

em evidências. 
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RESUMO: A Síndrome de Guillan-barré é uma doença 
autoimune, na qual o sistema nervoso é atacado por células do 
próprio corpo, destruindo a bainha de mielina. Diante disso a 
assistência da equipe de Enfermagem, é essencial por meio de 
um plano de cuidado individualizado. Portanto este trabalho tem 
como objetivo formular Diagnósticos e intervenções de 
Enfermagem baseado na Classificação Internacional para a 
Prática de Enfermagem CIPE®. Trata-se de um estudo de caso 
clínico, descritivo e exploratório com abordagem qualitativa, 
sendo parte do um projeto de pesquisa: “Desenvolvimento de 
software para identificação e intervenções de enfermagem 
CIPE®”, aprovado mediante ao protocolo CAAE: 
07497219.3.0000.5176. Resultados: Diante do caso, foram 
elaborados os principais diagnósticos de enfermagem: 
Ansiedade da Hospitalização; Medo dos Procedimentos 
Hospitalares; Dor; Paresia dos membros inferiores; Risco de 
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Infecção; Alergia a Medicação; Tosse Seca; Enfrentamento da 
mãe, prejudicado. Por conseguinte, foram elaboradas 
intervenções baseadas nos diagnósticos de enfermagem, como 
plano de cuidado para a promoção da saúde e bem-estar da 
criança. Conclusões: Portanto este plano de cuidado deve ser 
realizado individualmente, olhando o paciente de forma holística 
e humanizada, e com isso promover um cuidado adequado e 
diferenciado. Neste contexto a CIPE® se torna um instrumento 
fundamental para assistência do enfermeiro, proporcionando 
uma elaboração dinâmica, flexível, e um cuidado eficaz, com o 
intuito de promover uma assistência de qualidade. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Pediatria; 
Terminologia Padronizada em Enfermagem 
 

INTRODUÇÃO 

  

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), foi relatada por 

meio de suas características, pela primeira vez no século XX, 

por George Guillain, Jean-Alexandre Barré e André Strohl, 

quando um soldado apresentou uma paralisia que agravou 

rapidamente o seu quadro, esta alteração ocorreu após uma 

infecção. A SGB é uma polirradiculoneuropatia inflamatória 

monofásica de caráter autoimune, representada por uma rápida 

evolução ascendente de fraqueza de membros, quase sempre 

simétrica, hipo ou arreflexia e dissociação celuloproteica no 

líquido cefalorraquidiano (LCR) (LEITE; RIBEIRO, 2017). 

A doença pode chegar à máxima severidade em até 

quatro semanas, com o desenvolvimento de insuficiência 

respiratória em aproximadamente 25% dos casos. Destes, a 

maioria tem completa recuperação. Entretanto, podem ocorrer 

sequelas graves e óbitos em até 20% e 5% dos casos, 

respectivamente (NÓBREGA, 2018). Essa patologia pode ser 

classificada como uma polineuropatia inflamatória 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: CASO CLÍNICO 

599 
 

desmielinizante aguda, ocasionando a desmielinização da 

bainha de mielina, atingindo os nervos que tem funções 

motoras e até mesmo sensitivas (SILVA et al., 2018; MORAIS, 

2015). 

Frequentemente a SGB é procedida por uma infecção, 

geralmente por campylobacter, que causa diarreia. Há também 

relatos de SGB após vacinação ou trauma, como cirurgias, 

embora ambas as situações sejam consideradas raras e 

discutíveis. Outras causas por infecções encontradas na 

literatura incluem zika, dengue, chikungunya, citomegalovírus, 

vírus epstein-barr, sarampo, vírus de influenza A mycoplasma 

pneumoniae, enterovírus D68, hepatite A, B, C, HIV, entre 

outros. Muitos vírus e bactérias já foram associados com o 

desenvolvimento da síndrome, embora em geral seja difícil 

comprovar a verdadeira causalidade da doença (NÓBREGA, 

2018). 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é a maior causa de 

paralisia flácida generalizada no mundo (1,2), com incidência 

anual de 1-4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 40 

anos de idade. Inexistem dados epidemiológicos específicos 

para o Brasil, apenas a distribuição dos subtipos da doença. 

Aproximadamente 60% a 70% dos pacientes com SGB 

apresentam alguma doença aguda precedente,sendo a 

infecção por campylobacter jejuni a mais frequente (32%), 

seguida por citomegalovírus (13%), vírus epstein barr (10%) e 

outras infecções virais, tais como hepatite por vírus tipo A, B e 

C, influenza e vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(BRASIL, 2017). 

Os fatores de risco para um mau prognóstico funcional 

são idade acima dos 50 anos, diarreia precedente, início 

abrupto de fraqueza grave, necessidade de VM e amplitude do 
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potencial da condução neural motora menor que 20% do limite 

normal. O prognóstico motor é melhor nas crianças, pois 

necessitam menos de suporte ventilatório e recuperam-se com 

maior rapidez. Recorrência do episódio pode ocorrer em até 3% 

dos casos, não havendo relação com a forma de tratamento 

utilizada na fase aguda (BRASIL, 2017). 

A SGB caracteriza-se em crianças por meio dos achados 

clínicos, laboratoriais e eletrofisiológicos e sua semelhança com 

os resultados dos adultos. No entanto, entre crianças a 

prevalência de infecção precedente é de 75% e a queixa 

principal mais frequente é a dor. A maioria das crianças com 

SGB tem recuperação satisfatória, mesmo com redução 

significativa da amplitude do potencial de condução neural 

motora (BRASIL, 2017). 

Diante a análise do que seria a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) aplicada em pacientes com 

SGB, espera-se que o profissional de enfermagem avalie o 

portador da síndrome holisticamente, aplicando seus 

conhecimentos e habilidades, além de orientar e treinar a 

equipe profissional para a implementação da sistemática de 

saúde com qualidade, sendo voltada para a evolução e 

recuperação do cliente (SILVA et al., 2018). 

Desse modo, salienta-se que a SAE é uma atividade que 

o enfermeiro por meio de um processo de trabalho científico 

reconhece situações de agravos à saúde, elaborando as ações 

da assistência de enfermagem, que possa contribuir para a 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do paciente 

envolvendo a família, assegurando o paciente de uma atenção 

exclusiva de acordo com a patologia, os sinais e sintomas 

apresentados (TANNURE; GONÇALVES, 2015). 
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Em consonância com a classificação internacional para 

a prática de enfermagem CIPE®, os diagnósticos para o 

portador de SGB são: respiração prejudicada, deglutição 

prejudicada, mobilidade física prejudicada, eliminação urinária 

reduzida, ansiedade moderada e medo devido a causa 

desconhecida. 

Neste sentido, se faz necessário traçar um plano de 

intervenções para cada problemática encontrada, visando 

estabelecer os cuidados adequados com a finalidade de 

prevenir ou minimizar os sintomas apresentados pelo paciente. 

O presente estudo tem como objetivo relatar o caso 

clínico de um toddler do sexo feminino, sete anos de idade, 

portador da Síndrome de Guillain-Barré. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O enfoque metodológico aplicado trata-se de um estudo 

de caso clínico, descritivo e exploratório com abordagem 

qualitativa, sendo parte do um projeto de pesquisa: 

“Desenvolvimento de software para identificação e intervenções 

de enfermagem CIPE®”, desenvolvido em uma Instituição de 

Ensino Superior em João Pessoa, PB. O estudo obteve 

aprovação do comitê de ética, tendo como protocolo de 

aprovação e respaldo CAAE: 07497219.3.0000.5176 

O estudo foi realizado na clínica médica do Complexo 

Pediátrico Arlinda Marques, hospital público do município de 

João Pessoa - PB. A coleta de dados ocorreu no mês de 

Setembro de 2019, por meio de uma entrevista, utilizando um 

instrumento com questões semi-estruturadas, preenchido 

através da anamnese, exame físico geral e específico e 

posteriormente a consulta do prontuário do paciente. Os dados 
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coletados viabilizam a interpretação e tomada de decisão para 

identificação dos Diagnósticos e Intervenções de enfermagem 

CIPE®. 

Para a coleta de dados foi realizada mediante 

autorização após a explicação do conteúdo da pesquisa e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido pelo 

responsável, e de acordo com possibilidade, o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido pela criança, conforme as 

normas estabelecidas na Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, nº466/2012, assegurando o respeito e a 

autonomia do estudo e o sigilo e privacidade com o participante 

das pesquisas que envolvem com seres humanos (BRASIL, 

2013). 

Os critérios de inclusão, foram crianças hospitalizadas no 

hospital de escolha para realização da pesquisa por um período 

superior à 24 horas, que estejam na faixa etária de 0 a 18 anos, 

11 meses e 29 dias, no setor clínico pediátrico. Como exclusão 

espera-se somente as crianças que não estiverem na faixa 

etária pré-estabelecida para o estudo e também àqueles os 

quais não tenham sido estabelecidos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem.  

Ademais foram garantidos os preceitos éticos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do Caso Clínico  

 

Criança, M. A. S, sexo feminino, sete anos de idade, 

residente da cidade de Jacaraú – PB, foi atendida na UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento) da sua cidade, sendo logo 
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após encaminhada para o Complexo Hospitalar Arlinda 

Marques na cidade de João Pessoa - PB. Admitida em 14 de 

setembro de 2019, com queixas de dor nos membros inferiores 

e Parestesia. Na anamnese,  mãe relata que mais ou menos 5 

dias antes do aparecimento do quadro, a criança apresentou 

febre e uma gripe, e que já teve quadros de convulsões 

recorrentes, a paciente tem alergia ao antibiótico com o 

componente da fórmula, amoxicilina e o calendário vacinal está 

completo para a sua idade, a mesma relata sentir falta do pai; 

medo; ansiedade e insegurança. Ao exame laboratorial, foi 

identificado linfócitos típicos elevados. 

 

 Evolução da Enfermagem 

 

18.09.2019. 14 horas. Apresentando estado geral regular; 

consciente; orientado; eupneico; acianótico; anictérico e afebril; 

hipotonia; deambula com apoio. Faz uso dos medicamentos 

dipirona, albendazol e loratadina. Está em uso de acesso 

venoso periférico no membro superior direito; mucosas 

normocoradas e úmidas; pele de turgor e elasticidade 

conservados; coloração, textura, temperatura e umidade 

cutâneas normais; alterações cutâneas em ambas as mãos; 

pelos em quantidade e distribuição compatíveis com a idade e 

sexo; unhas de forma, brilho, cor, superfície e coloração 

normais; panículo adiposo conservado e distribuído em padrão 

compatível com idade e sexo; ausência de edema subcutâneo 

(godet -);  linfonodos superficiais não palpáveis; musculatura 

normotrófica; ausência de deformidades osteoarticulares; 

extremidades com coloração, temperatura e perfusão 

preservadas; sem dilatações de veias superficiais; Peso de 

21.800 kg; T: 35,5 ºC. Cabeça e Pescoço: Cabeça em posição 
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ortostática; sem movimentos anormais; ausência de 

abaulamentos ou depressões; ausência de pontos dolorosos; 

couro cabeludo sem lesões e limpo; face simétrica; expressão 

aparentemente tranquila. Estrutura externa dos olhos sem 

alterações; ouvido externo sem evidência de lesões ou 

secreção local. Nariz sem deformidade ou secreções; ausência 

de dor à palpação dos seios da face. Pescoço com forma e 

posição normais; ausência de linfonodos infartados; sem 

alterações à palpação da tireoide, articulação 

temporomandibular sem alterações. Respiratório: Tórax de 

conformação normal; sem abaulamentos e retrações; ausência 

de cicatrizes; ritmo regular; ausência de tiragens; 

expansibilidade torácica conservada bilateralmente; ausência 

de pontos dolorosos; som claro pulmonar; murmúrios 

vesiculares presente; ausência de ruídos adventícios, 

apresentando tosse seca; R= 14 irpm. Cardiovascular: 

Ausência de turgência jugular e batimentos arteriais normais na 

região cervical; ausência de abaulamentos. Pulsos periféricos 

palpáveis e simétricos; P=104. Ritmo cardíaco regular em 2T; 

bulhas normofonéticas; ausência de sopros; FC = 106 bpm. 

Gastrointestinal: Abdome plano e tenso; ausência de 

cicatrizes; movimentos peristálticos visíveis; ruídos hidroaéreos 

diminuídos; som submaciço; dor à palpação superficial e 

profunda. Urinário: Ausência de abaulamentos; rins não 

palpáveis; bexiga não palpável; Sinal de Giordano negativo, 

coloração normal. Neurológico: pupilas isocóricas e 

fotorreativas. Segue aos cuidados de enfermagem 

 

Quadro 1. Alterações identificadas no caso 

 

Alterações Justificativa 
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Dor nos MMII Sintomas da doença 

Dor abdominal  Sem causa aparente 

Parestesia Sintomas da doença 

Alergia Amoxicilina, relata a mãe 

acesso venoso periférico Observado no exame físico 

Tosse seca Observado no exame físico 

Alteração cutânea nas mãos Observada no exame físico 

Ansiedade Relato verbal 

Medo Relato verbal 

Falta do pai Relato verbal 

Insegurança Relato verbal 

Deambula com apoio Consequências da patologia 

Insegurança da mãe Observado no exame físico 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Considerando os problemas identificados, foram 

formulados diagnósticos de enfermagem e propostas de 

intervenções utilizando a CIPE®, sendo estes formulado 

levando em consideração a individualidade do paciente e os  

aspectos biopsicossocial, conforme apresentado no quadro 2. 

 

Quadro 2. Diagnósticos e Intervenções. 

Plano de Cuidado 

Diagnósticos Intervenções 

Ansiedade da 

Hospitalização 

-Oferecer apoio quanto ao 

enfrentamento do comportamento 

ansioso; 

-Escutar atentamente para que possa 

expressar seus sentimentos 

verbalmente; 
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-Proporcionar oportunidade de 

engajamento com as atividades 

terapêuticas; 

Medo dos 

Procedimentos 

Hospitalares 

-Criar uma atmosfera que facilite a 

confiança; 

-Falar calma e lentamente; 

-Dar à criança as informações exatas 

sobre sua condição e  procedimentos e 

tratamentos agendados; 

- utilizar o brinquedo terapêutico; 

-Encorajar a verbalização de 

sentimentos de percepção e de medo. 

Dor  -Ajudar o paciente a ficar em posição 

confortável; 

-Ensinar o uso de técnicas não 

farmacológicas; 

-Promover conforto e medidas que 

ajudem na diminuição da dor; 

-Prepara a criança para o 

procedimento de administração de 

medicamentos. 

Paresia dos 

membros inferiores 

- Estimular caminhadas leves; 

-Orientar o acompanhante para 

massagens de conforto; 

- Oferecer conforto no leito; 

- Realizar mudança de decúbito 

Risco de Infecção -Monitorar os sinais flogísticos na 

região do acesso; 

-Trocar acesso venoso periférico 

conforme protocolo; 

-Avaliar os cuidados com a higiene; 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: CASO CLÍNICO 

607 
 

-Orientar a lavagem das mãos para 

visitantes, acompanhantes e os 

profissionais. 

Alergia a 

Medicação 

-Monitorar atentamente os sinais de 

reações sistêmicas; 

-Analisar a história de exposição 

recente ao fator causador; 

-Determinar os sintomas atuais do 

paciente, atentando para relatos de 

erupção, urticária, prurido,edema, 

diarreia, náuseas. 

Tosse Seca  -Investigar as possíveis causas da 

tosse; 

-Realizar ausculta pulmonar em busca 

de alterações; 

-Proporcionar oxigenoterapia; 

-Inspecionar vias aéreas; 

-Manter um ambiente arejado. 

Enfrentamento da 

mãe, prejudicado 

-Apoiar a mãe no enfrentamento dos 

problemas; 

-Encorajar a expor seus sentimentos; 

-Empoderar a mãe sobre a situação 

clínica. 

Fonte: CIPE)®: versão 2017 

 

  O processo de hospitalização altera a rotina de vida que 

o paciente está habituado, fazendo com que o mesmo mude 

inesperadamente, suas atividades, seu convívio social e 

familiar, limitado a uma internação, com rotinas diferentes, 

acessos restritos dos familiares e procedimentos 

desconfortáveis; e quando isso acontece com uma criança, 
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todas essas alterações se intensificam, causando trauma de 

todo o processo da hospitalização, pois elas não têm o 

entendimento do porque está vivenciando este processo 

(GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 2016). 

  Diante disso, observou-se alterações como a ansiedade 

da hospitalização e o medo dos procedimentos hospitalares. 

Estudo mostram que a ansiedade da hospitalização é o um dos 

diagnósticos mais predominante quando se refere a crianças, 

relatando cerca de 88,5%  de 42 conceitos de diagnósticos, 

baseado neste índice, é evidente que a assistência ao paciente 

infantil, seja pautada em intervenções que venham diminuir este 

sentimento, prevenindo alterações que podem ser irreversíveis 

após a sua reabilitação (GOMES; FERNANDES; NÓBREGA, 

2016; GOMES; NÓBREGA, 2015). 

  O medo é também um dos sentimentos que acometem 

os pacientes infantis, sendo na maioria das vezes uma 

consequência da ansiedade ou uma exteriorização do que não 

conhece. A forma como a situação é enfrentada, contribui para 

a resposta traumática da hospitalização, e neste contexto 

utilizar de métodos que previnam e resguarde sua saúde mental 

é de grande importância. Com isso só o hábito de explicar de 

forma lúdica o procedimento antes de ser realizado e o uso do 

brinquedo terapêutico, contribui como intervenções do medo 

dos procedimentos hospitalares (GOMES; FERNANDES; 

NÓBREGA, 2016; FACCIOLI et al., 2017). 

  Um dos fatores que contribuem para que a criança 

hospitalizada venha a apresentar quadros de ansiedade e medo 

é a presença da dor física. A dor é compreendida como uma 

experiência sensitiva e emocional desagradável e para que 

receba o manejo adequado é necessário compreender todos os 
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fatores relacionados a ela, sendo assim avaliar a dor do 

paciente torna-se imprescindível (SILVA et al., 2018).  

  Estudos demonstram que nem sempre é realizada a 

avaliação da dor no público pediátrico e quando existe, 

acontece de forma esporádica além de não estimular o auto 

relato da criança, dando mais ênfase ao relato do responsável 

ou até mesmo a percepção do profissional de saúde que 

encontra-se avaliando (SILVA et al., 2018; BATALHA; SOUSA, 

2018). 

  Segundo Muñoz et al. (2017), esta síndrome tem como 

um dos sintomas a paralisia de alguma parte do corpo, devido 

a destruição de células nervosas responsáveis pelas atividades 

motoras, levando o paciente a um estado de dependência 

sendo até mesmo admitido em uma UTI, devido a paralisia que 

acomete o sistema respiratório. 

  Por meio disso, foi elaborado o diagnóstico de Paresia 

dos membros inferiores, junto com intervenções, como 

estimulação da região prejudicada, massagens para o seu 

melhor conforto, estimulando segundo suas limitações, para 

que os resultados e a integridade da criança seja positivo e 

preservada, respectivamente. 

  Diante deste contexto a hospitalização pode acarretar 

agravos na saúde do paciente, se medidas de segurança para 

o mesmo não forem tomadas. Sendo assim, precauções devem 

ser tomadas para a prevenção de futuros agravos da clínica do 

paciente, com cuidados com a higienização das mãos, utilizar 

EPI’s, utilizar os materiais adequados, e se atentar ao 

procedimento realizado corretamente (URBANETTO et al., 

2017). 

  Com isso, foi identificado um acesso venoso periférico, 

no paciente, que se torna uma porta de entrada para agentes 
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patógenos. Diante disso uso desses dispositivos podem 

acarretar, várias complicações no paciente, algumas como, 

extravasamento, retirada, devido a movimentação ou remoção 

manualmente, flebite, infiltração e infecções devido a 

displicência de profissionais que deixam o acesso dentro do 

paciente após o limite de uso (NOBRE; MARTINS, 2018; 

OLIVEIRA et al., 2019). 

  O diagnóstico de Risco de Infecção foi proposto ao plano 

de cuidado, com orientações por meio de intervenções que 

ajudaram no processo do cuidado, com o intuito de prevenir 

possíveis agravos na situação clínica do paciente. Pois com a 

utilização de técnicas mais assépticas o risco reduzirá. 

  Destacou-se ainda como diagnóstico de enfermagem a 

alergia a medicação. O número de crianças que apresentam 

alergia medicamentosa é alto considerando os riscos que tal 

evento representa para a saúde. Estudo realizado em Alagoas 

evidenciou que dentre os vários tipos de alergias apresentadas 

por crianças, a alergia medicamentosa representou 39% 

destas, tendo como maiores causadores os anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINES) e os antibióticos, representando 

respectivamente 75% e 18,7% das alergias (MOREIRA et al., 

2018). 

 Se faz necessário que a equipe de enfermagem desenvolva 

à assistência desempenhando atenção redobrada no histórico 

da criança, evitando utilização de medicamentos com 

intolerância conhecida e estando preparada para intervir de 

forma eficaz nos casos não identificados anteriormente, 

garantindo a segurança do paciente e a qualidade da 

assistência. 

  Outro achado foi a tosse seca sendo observado no 

exame físico, mostrando nenhuma causa específica, mas 
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devendo ser cuidada, por este motivo criamos intervenções 

para o alívio e prevenção de possíveis agravos. 

  No que se refere ao enfrentamento da mãe a condição 

de saúde da criança, se faz necessário que a equipe de saúde 

esteja perceptiva para entender as estratégias de 

enfrentamento utilizadas por ela e seus familiares, a fim de 

apoiar e incentivar este enfrentamento. 

  Algumas modalidades de estratégias são citadas na 

literatura, sendo as principais as  estratégias focalizadas no 

problema e as focalizadas na emoção (SANTOS; PEREIRA-

MARTINS, 2016). Independente da estratégia utilizada, é 

importante que a criança e responsáveis tenham uma rede de 

apoio que favoreça o enfrentamento das condições atuais e 

garanta uma melhor qualidade de vida. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O estado de adoecimento será sempre uma complicação 

que promove alterações nos fatores biopsicossocial, tornando o 

indivíduo frágil e propício a qualquer situação que ofereça 

estresse. Neste contexto, quando se trata de um público infantil, 

todos esses fatores se fortalecem tornando um desafio para a 

equipe de enfermagem. 

 Por isso, o enfermeiro deve está preparado não só no 

âmbito técnico, mas, também está empoderado e respaldo do 

conhecimento científico, fazendo com que sua assistência seja 

correta e humanizada, com o intuito de minimizar ou prevenir 

complicações clínicas na criança. Diante disso o enfermeiro tem 

uma ferramenta metodológica muito importante para essa 

promoção do cuidado, qualificando sua assistência. 
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A Sistematização da Assistência de Enfermagem-SAE 

deve ser pautado por terminologias universais que otimize seu 

cuidado e o torne diferenciado e com qualidade, por meio do 

processo de enfermagem-PE. Por meio disso, o enfermeiro tem 

um papel fundamental na elaboração do cuidado 

individualizado do paciente, sendo privativo do mesmo a 

formulação desse cuidado. 

Neste contexto a CIPE® se torna um instrumento 

essencial para a criação de diagnósticos e intervenções, sendo 

uma terminologia internacional, que possibilita um olhar 

ampliado na formulação dos diagnósticos e intervenções, 

fazendo com que o enfermeiro tenha uma visão mais minuciosa 

e crítica para elaboração do plano de cuidado.   

Portanto é essencial que o enfermeiro tenha o 

conhecimento sobre esta terminologia, sendo para o mesmo um 

instrumento que tem o papel de promover a assistência de 

forma individual e menos limitada no que se refere aos 

diagnósticos e intervenções. 
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RESUMO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem é 
uma ferramenta de organização e fundamentação do cuidado 
padronizado, devendo ser aplicada na assistência de todos os 
pacientes em hospitais públicos e privados, juntamente com o 
Processo de Enfermagem, para o alcance de uma assistência 
humanizada, resolutiva e de qualidade. Em especial, junto aos 
pacientes oncológicos, por passarem por mudanças físicas, 
psíquicas e mentais complexas, abalando-lhes, juntamente 
com sua família, necessitando de um assistência diferenciada 
em tempo integral. Assim, subentende-se que, por permanecer 
próximo ao paciente oncológico, por mais tempo, a equipe de 
enfermagem é fundamental na promoção de uma assistência 
holística e continua. Com base nessa descrição, esse estudo 
tem a seguinte questão norteadora: qual a importância da 
Sistematização da assistência de enfermagem na assistência 
prestada ao paciente oncológico. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura. O levantamento bibliográfico foi 
relizado no período de junho a agosto de 2019, através da 

mailto:wanesca_caroline@hotmail.com


SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

616 
 

Biblioteca Virtual em Saúde e no Portal de Aperfeiçoamento 
Pessoal de Pesquisa Superior. A utilização desta ferramenta de 
cuidado na assistência de enfermagem promove um cuidado 
direcionado ao paciente, tornando-o resolutivo, além de 
promover maior reconhecimento da equipe de enfermagem. 
Ressalta-se a importância de desenvolvimento de trabalhos 
nesta temárica, tornando possível uma melhor assistência ao 
paciente oncológico. 
Palavras-chave: Oncologia. Processo de Enfermagem. Equipe 

de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

é a ferramenta que organiza e fundamenta o cuidado da equipe 

de enfermagem e, para sua utilização, é necessário o uso de 

um método que padronize todas as ações da equipe (SOARES 

et al., 2015). 

 O método utilizado para implementação da SAE é o 

Processo de Enfermagem (PE), este é dividido em cinco 

etapas: o histórico de enfamagem, o diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação da 

assistência de enfermagem (PIVOTO et al., 2017). 

 Além disso, é necessário utilizar um instrumento teórico 

que baseie cientificamente este cuidado, proporcionando uma 

assistência embasada cientificamente e focada nos problemas 

apresentados pelo paciente (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 

2019). 

Presente no Brasil desde a década de 70, a SAE vem 

sendo implantada baseando-se na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta (1979), com o 

intuito de ofertar um serviço de enfermagem mais ético e 
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humanizado, sem perder a dinamicidade das ações 

sistematizadas e sua interrelação, determinando a 

resolutividade de problemas e uma visão holística dos 

pacientes. Porém, somente em 2002, o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), cria a sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE), juntamente com o Processo de 

Enfermagem (PE), através da Resolução nº. 272 de 2002 

(SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 2019).  

Por sua vez, o COFEN cria em 2009, a Resolução de nº 

358/2009, que torna obrigatório a utilização da SAE e do PE 

para a realização da assistência de enfermagem, em todos os 

hospitais público ou privado, visando a melhoria da assistência 

ao paciente. Além disso, o Código de Ética de Enfermagem, em 

seu Art. nº 14, informa que o uso do PE é um direito da equipe 

de enfermagem e também salienta, no Art nº 37, que é um dever 

documentar todas as etapas do PE. 

Para que o uso da SAE e, consequentemente do PE, 

torne-se possível, é necessário que a equipe de enfermagem 

trabalhe em conjunto, havendo fases privativas do enfermeiro 

(Diagnóstico de Enfermagem, planejamento e avaliação) e 

fases comuns a todos os membros da equipe (coleta de dados 

e implementação dos cuidados) (SILVA; AMARAL; 

MALAGUTTI, 2019). 

O uso da SAE e do PE é importante na assistência de 

todos os paciente, em especial aqueles que encontram-se em 

estado crítico, sendo o paciente oncológico um destes (SILVA 

et al., 2015) 

Uma das doenças de elevado índice e causa no número 

de hospitalização é o câncer, estima-se que a cada ano, surjam 

600 mil novos casos (INCA, 2018). 
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Neste sentido, o câncer requer uma assistência de uma 

equipe multidisciplinar, atuando de forma integrada no 

tratamento do enfermo, observando todos os aspectos 

biopsicossociais (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 2019), sendo 

de suma importância todos trabalhem em prol de um mesmo 

objetivo (NASCIMENTO et al., 2014). 

O diagnóstico de câncer abala o paciente e sua família, 

fazendo os mesmos passarem por mudanças físicas, psíquicas 

e mentais (SANTOS et al., 2015), tornando-se necessário a 

utilização da SAE e do PE para promovover uma assistência 

resolutiva voltada ao paciente (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 

2019). 

Ressalta-se a importância da assistência de 

enfermagem ao paciente oncológico, levando em consideração 

que esta categoria profissional permanece mais tempo ao lado 

do paciente (LUIZ et al., 2018), contribuindo nas necessidades 

biopsicossociais (RIBEIRO et al., 2016). 

Nesse cenário, o profissional de enfermagem deve 

garantir uma comunicação efetiva, respeitando a autonomia do 

paciente, tornando-o capaz de participar no processo saúde e 

doença (THEOBALD, 2016). 

Ressalta-se que o aumento do número de neoplasias por 

ano (INCA, 2018), além da importância da utilização da SAE 

para promover uma assistência holística ao paciente oncológico 

(FERRARI et al., 2015), justificam a realização desse estudo e 

torna possível investigar na literatura, o papel da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, junto ao 

paciente oncológico (SANTOS et al., 2015). 

Espera-se que este estudo, contribua acerca do 

conhecimento e a importância da utilização da SAE e do PE na 

assistência ao paciente com câncer. 
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Para isso, esta revisão da literatura deseja responder a 

seguinte questão norteadora: Qual a importância da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem na assistência 

ao paciente com câncer? 

Estabeleceu-se como objetivo descrever, com base na 

literatura, qual a importância da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem na assistência prestada ao paciente 

oncológico. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo teórico, do tipo revisão integrativa da literatura 

utilizando-se  os  passos a seguir: elaboração da questão 

norteadora; identificação de estudos relevantes; seleção dos 

estudos com a tabulação dos dados; e síntese dos resultados. 
Buscou-se responder a seguinte questão norteadora: 

Qual a importância da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na assistência ao paciente com câncer? 
Tal elaboração foi construída a partir do acrônimo PCC 

que consiste nas seguintes identificações: P= população: nesse 

contexto, a população é composta pela equipe de enfermagem; 

C= Conceito: sobre a  Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e C= Contexto: paciente oncológico. 
O levantamento bibliográfico foi realizado através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Portal de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Pesquisa Superior (CAPES), no 

período de junho a agosto de 2019, nas bases de dados Leitura 

Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Banco de dados de Enfermagem (BDENF). 
 Os descritores foram elencados com base no Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS), elegendo-se: equipe de 
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enfermagem/ Grupo de enfermería/ Nurse, team (1), processo 

de enfermagem/ Processo de Enfermería/ Nursing Process (2), 

oncologia/ Oncologia médica/ Medical oncology (3) e serviço 

hospitalar de oncologia/ Servicio de Oncologia en Hospital/ 

Oncology service, hospital (4). 
 Apenas o “and” foi utilizado como operador booleano 

durante o cruzamento dos descritores. Ao todo, devido ao 

número reduzido de artigos, foram realizados sete 

cruzamentos.  
 Realizou-se os seguintes cruzamentos:: 1 “and” 2 “and” 

3 “and” 4, sendo encontrados 4 artigos; O segundo foi: 1 “and” 

2 “and” 3, totalizando um achado de 73 artigos; O terceiro foi: 2 

“and” 4, em que encontrou-se 21 artigos; O quarto foi: 1 “and” 

3, sendo encontrados 323 artigos; O quinto foi: 2 “and” 3, em 

que 194 artigos foram encontrados; O sexto foi 1 “and” 4, 

encontrando 31 artigos e o sétimo foi 1 “and” 3 “and” 4, 

totalizando mais 21 artigos. 
 Como filtro de busca decidiu-se pelos artigos publicados 

nos últimos dez anos, disponíveis gratuitamente, nos idiomas 

português, inglês e espanhol. 

 Como critérios de inclusão, identificaram-se artigos que 

relataram a prática vivenciada pela equipe de enfermagem ao 

paciente oncológico e àqueles que explanaram sobre a 

importância da utilização do Processo de Enfermagem na 

assistência ao paciente oncológico hospitalizado. Excluíram-se 

trabalhos que estavam relacionadas a outras equipes 

profissionais e àqueles que não tinham o paciente oncológico 

como temática.  

 Como primeiro passo, analisou-se o título dos artigos e o 

resumo, os que mais pareciam responder à pergunta foram 

selecionados para uma leitura integral de todo o conteúdo, 
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totalizando 25 artigos, destes apenas 12 foram incluídos no 

estudo, como podemos observar no fluxograma a seguir:  

 

FIGURA 1. Fluxograma do passo a passo para a escolha dos 

artigos 

 
Fonte: Dados coletados pelo autor. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A exploração da literatura resultou num achado de um 

total de 667 artigos, obtendo-se uma amostra final de 12 

estudos, publicados entre os anos de 2009 a 2018. Obteve-se 

um maior número de artigos publicados no ano de 2016 (cinco 

estudos), seguindo por dois estudos publicados em 2015, um 

em 2018, um em 2017,  
Em relação ao idioma, oito encontram-se disponível em 

português e quatro em inglês. Ressalta-se que todos os estudos 

analisados apresentam resultados de realidades brasileiras, 

demonstrando que esta temática tem sido tema de várias 

pesquisas. 
 Em relação ao nível de evidência, observou-se que 1 

estudo possui nível 3 de evidência, nove possuem nível 4 de 

evidência e apenas um possui nível 5 de evidência. 

 

QUADRO 1. Caracterização dos principais dados encontrados 

na literatura. 2019. 
Base de 
dados 

Autor e ano de 
publicação 

Objetivos Resultados 
principais 

BDENF PEITER et al, 
2016 

Apontar os fatores que 
interferem no 
gerenciamento do 
cuidado de enfermagem 
aos pacientes 
oncológicos internados 
em um hospital geral 
localizado ao sul do país; 

Promove maior 
interação entre a 
equipe de 
enfermagem; 
Poporciona uma 
assistência 
direcionada ao 
paciente; 

LILACS AGUIAR et al,  
2017 

Descrever como a equipe 
técnica de enfermagem 
percebe e relata o 
processo de trabalho em 
um ambulatório de 
oncologia. 

Trabalho voltado 
para o profissional; 
Necessidade de 
uma assistência 
centrada no 
paciente; 
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LILACS SANTOS et al,  
2015 

Demonstrar a 
importância da 
concepção de Clínica 
Ampliada no processo 
saúde-doença, a partir da 
experiência do 
profissional de 
Enfermagem com 
portadores de câncer de 
laringe; levantar as 
intervenções de 
Enfermagem realizadas 
na perspectiva da 
integralidade do cuidado 
em saúde. 

Importância dos 
registros de 
enfermagem e da 
assistência voltada 
ao paciente; 

BDENF SILVA et al, 
2017 

Identificar os principais 
diagnósticos, 
intervenções e resultados 
de enfermagem descritos 
pela North American 
Nursing Diagnosis 
Association (NANDA), 
Nursing Outcomes 
Classification (NOC), 
Nursing Intervention 
Classification (NIC), para 

pacientes oncológicos 
internados. 

Principais 
diagnósticos 
encontrados e 
principais utilidades 
da utilização do 
plano de cuidados. 

BDENF SILVA et al,  
2016 

Conhecer o exercício da 
liderança de 
enfermeiro(a)s que 
trabalham em unidades 
oncológicas 

Importância do 
trabalho em equipe; 
Reconhecimento do 
enfermeiro 
enquanto líder. 

BDENF MARCON et al,  
2018 

Identificar a incidência 
dos diagnósticos de 
enfermagem, bem como 
características 
definidoras, fatores 
relacionados e fatores de 
risco, com base na 
taxonomia NANDA-I de 
pacientes em tratamento 
radioterápico. 

Importância dos 
Diagnósticos de 
enfermagem para a 
assistência ao 
paciente oncológico. 

BDENF COROPES et 
al,  
2016 

Analisar a literatura 
científica sobre as 
dificuldades no processo 

Dificuldades em 
prestar cuidados 
aos pacientes 
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de trabalho dos 
enfermeiros aos 
pacientes com câncer em 
fase terminal e analisar 
as propostas de soluções 
para as dificuldades no 
processo de trabalho dos 
enfermeiros aos 
pacientes com câncer em 
fase terminal 

oncológicos devido 
ao despreparo 
técnico e cientpifico; 

LILACS SILVA; 
MOREIRA, 
2010 

Analisar os fatores 
intervenientes no 
processo de implantação 
da sistematização da 
assistência de 
enfermagem (SAE) 
referidos por enfermeiros 
que atuam na unidade de 
internação de um hospital 
especializado em 
cuidados paliativos na 
oncologia, 
localizado no município 
do Rio de Janeiro - Brasil. 

Principais 
dificuldades 
enfrentadas pela 
equipe de 
enfermagem na 
utilização da SAE. 

LILACS RIBEIRO et al,  
2016 

Identificar os 
diagnósticos e 
intervenções de 
enfermagem acerca das 
necessidades 
psicossociais e psico-
espirituais de pacientes 
oncológicos. 

Principais 
diagnósticos de 
enfermagem e sua 
importância na 
assistência ao 
paciente oncológico. 

BDENF SILVA et al,  
2015 

Identificar os termos 
empregados pela equipe 
de enfermagem da UTI 
de um hospital 
especializado em 
oncologia, na assistência 
à pessoa em cuidados 
paliativos, que 
caracterizam a linguagem 
específica da 
Enfermagem, e mapea‐
los com o Modelo de Sete 
Eixos da CIPE® 2011. 

Importância do 
plano de cuidados 
na assistência ao 
paciente oncológico. 

LILACS OLIVEIRA; 
MOREIRA 

Identificar o 
conhecimento e as 

Importância da 
assistência centrada 
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2009 reações do enfermeiro 
frente ao cuidar do 
paciente oncológico 
pediátrico, através de 
abordagem qualitativa, 
com coleta de dados 
empíricos realizada a 
partir de entrevista semi-
estruturada. 

nas necessidades 
que o paciente 
oncológico 
demonstra. 

Fonte: dados coletados pelo autor. 

Após uma leitura cuidadosa dos trabalhos, foram 

identificados três temas relacionados a temática 

Sustematização da Assistência de Enfermagem no cuidado ao 

paciente com câncer, foram estes:  “cuidado direcionado ao 

paciente oncológico”,  “O enfermeiro líder e o trabalho em 

equipe” e as “as dificuldades enfrentadas pela equipe de 

enfermagem na assistência ao paciente oncológico”. 

CUIDADO DIRECIONADO AO PACIENTE ONCOLÓGICO 

         O uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

é a organização metodológica, pessoal e instrumental que, 

quando utilizada, promove melhor assistência ao paciente, 

possibilitando o uso do Processo de Enfermagem, exigindo um 

agir com pensamento crítico, decisivo e focado em resultados 

que se pretende alcançar (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 

2019). 

 O PE é o método que possibilita a aplicação da SAE na 

prática, através de cinco etapas: o histórico de enfermagem, o 

diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação 

e a avaliação da assistência de enfermagem (PIVOTO et al, 

2017). Ressalta-se que as fases ocorrem de maneira contínua 

e inter-relacionadas, podendo ser modificadas quando 

necessárias (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 2019). 
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 A Resolução de nº 358 de 2009, do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), torna obrigatório o uso da SAE em 

todas as instituições, públicas e privadas, nas quais ocorrem o 

processo de cuidar da enfermagem. 

 O uso desta ferramenta promove um cuidado 

direcionado as necessidades de cada paciente, promovendo 

uma assistência integral, embasada cientificamente voltada 

para a resolutividade e melhora do enfermo (MARCON et al.,  

2018; PEITER et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016) 

 O diagnóstico de câncer recebido pelo paciente e sua 

família se relaciona não só as mudanças na saúde física, mas 

também na saúde psíquica e aos aspectos sociais do paciente 

e seus acompanhantes, por isso espera-se que o enfermeiro 

seja capaz de perceber tais características e, se necessário, 

atendê-las, garantindo uma assistência resolutiva (SANTOS et 

al., 2015). 

 Nessa direção, o enfermeiro precisa utilizar ferramentas 

que o ampare cientificamente. Sobre esse aspecto, a literatura 

ressalta sobre a importância do uso da Associação Norte-

americana de Diagnósticos de Enfermagem (NANDA), das 

Intervenções e Classificações de Enfermagem (NIC), e da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), e  ainda, 

da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) para a implementação do plano de cuidados ao 

paciente oncológico, embasado cientificamente, destacando a 

importância do registro das atividades, provando assim a 

realização das mesmas (MARCON et al., 2018; SILVA et al., 

2017; SILVA et al., 2015;; OLIVEIRA; MOREIRA, 2009).  

 

O ENFERMEIRO LÍDER E O TRABALHO EM EQUIPE 
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         A implementação da SAE na assistência de enfermagem 

promove um cuidado direcionado ao paciente, embasado 

cientificamente, exige que o profissional pense tanto 

criticamente, quanto clinicamente, a fim de tomar decisões 

resolutivas para o problema do paciente em questão (SILVA; 

AMARAL; MALAGUTTI, 2019). 

 A SAE é de uso privativo do enfermeiro porque requer 

que o profissional possua maior embasamento teórico, no 

entanto o técnico e o auxiliar de enfermagem possuem uma 

grande importância na realização das fases do Processo de 

Enfermagem (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 2019). 

 No PE, as fases privativas do enfermeiro são o 

Diagnóstico de enfermagem, o planejamento e a avaliação de 

enfermagem, enquanto as etapas coleta de dados e 

implementação dos cuidados devem ser atividade de toda a 

equipe de enfermagem (SILVA; AMARAL; MALAGUTTI, 2019). 

 Neste sentido, aos artigos encontrados trazem a 

importância do enfermeiro enquanto líder da equipe, sendo esta 

característica um facilitador para o gerenciamento do cuidado 

ao paciente oncológico (PEITER et al., 2016; SILVA et al., 

2016). 

 Salvador et al. (2017) informa que nem sempre o Técnico 

e o auxiliar de enfermagem terá conhecimento sobre o que é a 

SAE e o PE e qual a sua importância no cuidado ao paciente 

porque as escolas de formação não trabalham esta temática 

porque essas ferramentas ainda não foram implantadas e/ou 

implementadas em muitos hospitais brasileiros. 

         Levando em consideração este fator, Silva et al. (2016), 

destaca a importância do enfermeiro enquanto instrutor, 

devendo o mesmo treinar sua equipe por meio da educação 
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continuada para que a SAE e o PE sejam de fato 

implementados. 

 Sabe-se que, no que se refere ao ensino da SAE durante 

a graduação dos enfermeiros, existe uma lacuna que interfere 

negativamente na formação profissional, descrita como “algo 

difícil e complexo”, devido a necessidade de  um bom 

embasamento teórico para a sua aplicação. Uma das maiores 

dificuldades para o enfermeiro é relacionar a SAE teórica com 

a prática profissional, estando este fator relacionado ao ensino 

curto e rápido sobre esta temática (SILVA; MOREIRA, 2010). 

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

        O uso da SAE e do PE são de grande valia na assistência 

ao paciente oncológico, no entanto existem barreiras que 

dificultam a utilização destas ferramentas na assistência ao 

paciente oncológico, tais como: a sobrecarga de trabalho, 

pouca quantidade de trabalhadores e a falta de adesão pela 

própria equipe de enfermagem (MARINELLI; SILVA; SILVA, 

2016). 

 Os trabalhos de Aguiar et al. (2017) e Coropes et al 

(2016) relatam que toda a equipe de enfermagem enxerga a 

importância da utilização do Processo de Enfermagem, no 

entanto apontam o sistema de atendimento como relevante 

fator para o não uso do mesmo na assistência. 

 Uma das principais dificuldades enfrentadas pela equipe 

de enfermagem durante a implementação da SAE é o pouco 

envolvimento por parte de todos os profissionais de 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

ONCOLÓGICO: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

629 
 

enfermagem, levando ao uso fragmentado da mesma (SILVA; 

MOREIRA, 2010). 

 Outro aspecto citado, é o déficit no ensino de oncologia 

na graduação e nos cursos técnicos de enfermagem, 

implicando na formação de profissionais despreparados para 

lidar com as especificidades do paciente oncológico 

(COROPES et al, 2016), sendo necessário uma constante 

atualização da equipe sobre esta temática (AGUIAR et al., 

2017). 

 A falta de reconhecimento pela equipe de enfermagem, 

pela equipe multiprofissional, pelos gerentes e a pouca 

quantidade de recursos humanos também fazem parte das 

barreiras que impedem a utilização da SAE e do PE na 

assistência ao paciente oncológico (SILVA; MOREIRA, 2010). 

 Silva et al. (2016) e Silva e Moreira (2010) relaciona o 

déficit no ensino da oncologia com a grande carga emocional 

sofrida pelos profissionais, causando um maior distanciamento 

por parte da equipe, interferindo assim na assistência de 

enfermagem. 

 Para Silva e Moreira (2010), a única forma de implantar 

e implementar a SAE e o PE é por meio da educação 

permanente da equipe de enfermagem, sendo necessário a 

discussão sobre as principais contribuições do uso destas 

ferramentas na assistência ao paciente oncológico. 

 

CONCLUSÕES  

 

Acredita-se que este estudo contribui acerca do 

conhecimento, com base na literatura científica, da importância 

da utilização da SAE na assistência ao paciente oncológico. 
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A SAE se tornou uma ferramenta indispensável no dia a 

dia do enfermeiro, o auxiliando a lidar com os desafios e 

dificuldades da assistência, através da implantação de metas 

com o conhecimento da situação real vivida pelo paciente.  

Ressalta-se que o uso desta ferramenta promove um 

cuidado voltado para as necessidades individuais de cada 

paciente, tornando a assistência mais resolutiva. 

Além disso, reafirma a enfermagem enquanto profissão, 

gera visibilidade para a equipe e permite que o enfermeiro seja 

reconhecido enquanto líder. 

Embora seja de extrema importância na assistência ao 

paciente com câncer, a implementação da SAE, na prática, 

passa por diversas dificuldades que perpassam a falta de 

recursos humanos, o alto número de pacientes e a não adesão 

da equipe de enfermagem. 

Embora seja de importante utilização da prática, o ensino 

sobre a SAE na graduação e no ensino técnico ainda encontra-

se escassos e os profissionais de enfermagem formados 

acabam não conseguindo colocar seus conhecimentos em 

prática. 

Além disso, discute-se a importância da inserção do 

tema “oncologia” nas grades curriculares dos cursos de 

graduação de enfermagem, pois a falta destes conhecimentos 

trazem dificuldades aos profissionais que estão prestando 

assistência direta a estes paciente, podendo ocasionar seu 

adoecimento. 

Aponta-se a importância de estudos que abordem esta 

temática e proporcionem um maior conhecimento científico 

acerca do assunto, sendo capazes de sensibilizar a equipe de 

enfermagem e seus gestores, para a implementação da SAE na 

assistência ao paciente oncológico. 
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RESUMO: Buscou-se nesta pesquisa analisar as produções 
científicas sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem aplicada pelo Enfermeiro na assistência ao 
trabalhador. Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura 
realizada nos meses de julho e agosto do ano de 2019 nas 
bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe de 
Ciências da Saúde, Medical Literature Analysisand Retrieval 
System Online e Base de Dados de Enfermagem. Selecionou-
se artigos publicados entre 2015 e 2019, disponíveis e 
completos em português, inglês, espanhol que respondessem 
à questão norteadora: como a Sistematização da Assistência 
em Enfermagem é utilizada pelo enfermeiro na assistência ao 
trabalhador? Obteve uma amostra de cinco artigos. Assim, a 
área da Saúde do Trabalhador possui ampla abordagem 
multidisciplinar e multiprofissional e entre as várias profissões, 
destaca-se a enfermagem, a qual tem como objeto de estudo e 
trabalho o cuidado humano, com a finalidade de promover à 
saúde por meio, entre outros, da prevenção de agravos. 
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Verificou-se que a aplicação da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem pode exercer influência positiva a esse público, 
contribuindo com a redução de comorbidades e diminuição da 
exposição aos riscos nos ambientes de trabalho, conferindo um 
importante desafio para enfermagem a garantia de uma 
assistência eficaz ao trabalhador. Propõe-se a realização de 
novos estudos objetivando melhorar as condições de trabalho 
e qualidade de vida dos trabalhadores.  
Palavras-chave: Enfermagem em Saúde do Trabalhador. 

Processos de Enfermagem. Saúde Ocupacional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Saúde do Trabalhador corresponde a área do 

conhecimento responsável pelos estudos das relações entre 

saúde e trabalho, bem como a compreensão do processo 

saúde-doença, pré-requisito para a produtividade e para o 

desenvolvimento socioeconômico e sustentável, 

correspondendo a uma população mundial, responsável pela 

força de trabalho, de aproximadamente 45% (SILVA; JORGE; 

JÚNIOR, 2015). 

No cenário nacional a garantia da atenção à classe 

trabalhadora está vinculada à criação da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora mediante Portaria nº 

1.823 de 23 de agosto de 2012, a qual define estratégias, 

princípios e diretrizes a serem adotados nos diversos locais de 

trabalho com ênfase na vigilância dos ambientes, por meio de 

atividade que promova a promoção, proteção e a redução da 

morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento 

e dos processos produtivo  (BRASIL, 2012).   

Essa política contempla todos os trabalhadores com 

ênfase naqueles em situação de maior vulnerabilidade, a 
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exemplo dos expostos as atividades de maior risco para a 

saúde, a qual deve ser desenvolvida em articulação com a 

demais políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), reduzindo a susceptibilidade aos possíveis danos 

presentes no ambiente de trabalho, considerando a 

transversalidade das ações como um dos determinantes do 

processo saúde-doença (BRASIL, 2012).  

Dessa forma, não apenas os fatores de riscos físicos, 

químicos, biológicos, entre outros, inseridos no processo 

laboral, necessitam ser avaliados, mas também os fatores 

individuais do trabalhador como a idade e as limitações físicas, 

aqueles quando vinculados à execução do trabalho causam 

danos que comprometem as relações do indivíduo com a 

família, no trabalho e na sociedade, tornando-se um desafio 

ainda maior para a saúde ocupacional (FELLI el at, 2015).  

Nos ambientes de cuidado à saúde, com atenção 

especial aos de urgência e emergência, os riscos decorrentes 

da atividade ocupacional é uma realidade e suas 

consequências sobre a Saúde do Trabalhador são diversas 

como, por exemplo, a fadiga mental do profissional. Nesses 

setores, o tempo é restrito para o atendimento, as atividades 

são inúmeras e, na maioria das vezes, a situação clínica dos 

usuários exige que o profissional faça tudo para afastá-lo do 

risco iminente de morte (LORO et al., 2016). 

Neste contexto, é relevante trabalhar com instrumentos 

que viabilizem intervir, diagnosticar, tratar e acompanhar esses 

trabalhadores expostos aos riscos provenientes de ações que 

afetam o psicológico, físico ou biológico. Assim, para prestação 

de uma assistência de qualidade e eficaz a Saúde do 

Trabalhador, o enfermeiro pode utilizar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem como instrumento para promover o 
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cuidado e promover a consciência dos riscos proveniente do 

ambiente de trabalho (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2009). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

configura-se como uma metodologia aplicável em qualquer 

local de trabalho público ou privado, onde ocorre assistência de 

enfermagem, funciona como instrumento capaz de orientar a 

atuação de enfermagem, a partir do embasamento teórico e 

científico, tornando a atenção individualizada, eficaz e 

garantindo continuidade da assistência, sendo a aplicabilidade 

deste método exclusiva do processo de trabalho do enfermeiro, 

conforme a resolução nº 358/2009 do CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, a qual também traz o Processo de 

Enfermagem organizado em cinco etapas, interdependentes, 

inter-relacionadas e recorrentes: a coleta de dados de 

enfermagem (histórico de enfermagem), o diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, a implementação 

e avaliação de enfermagem. Estas devem ser executadas e 

avaliadas pelo enfermeiro, sendo privativa ao mesmo a 

formulação do diagnóstico (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2009). 

Por meio da coleta de dados de enfermagem ou histórico 

de enfermagem é possível obter dados relacionados ao 

trabalhador, sua família ou comunidade, esta etapa permite 

identificar condições de saúde atual e relacionar com o 

passado, como também, a exposição do trabalhador a riscos no 

ambiente de trabalhado, após agrupamentos dessas 

informações é possível definir diagnósticos de enfermagem 

presentes ou porvindouros e a partir desses diagnósticos 

planejar ações e resultados que se espera alcançar, as 

intervenções realizadas com base nos resultados dos 
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diagnósticos de enfermagem culminam na avaliação de 

enfermagem, processo sistemático e contínuo, que determina 

se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 

resultado esperado (CAVALCANTE; AMARAL; LORETO, 

2017). 

A aplicabilidade da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e do Processo de Enfermagem direcionada a 

Saúde do Trabalhador instrumentaliza o enfermeiro a tomar 

decisões prever e avaliar possíveis consequências, assim 

como, atendimento individualizado e centrado nos problemas 

de saúde advindos do local e tipo de trabalho realizado. Dessa 

forma, é possível desenvolver diagnósticos em saúde do 

trabalhador precisos e execução de ações eficazes para 

melhora da qualidade de vida dos trabalhadores e promover o 

autocuidado (CAVALCANTE; AMARAL; LORETO, 2017).  

Assim, faz-se necessário fundamentar ações 

estratégicas visando à manutenção da saúde e a articulação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, intervindo nos 

fatores determinantes da saúde do trabalhador, uma vez que, a 

promoção e proteção com foco na manutenção da saúde do 

funcionário o torna menos susceptível a comorbidades, 

acarretando menos prejuízo para diversos segmentos sociais e 

econômicos (ROCHA, 2017).  

Isto posto, a relevância deste estudo dá-se pelo fato do 

mesmo identificar a atuação do enfermeiro na Saúde do 

Trabalhador e como os riscos ocupacionais interferem no 

processo saúde-doença. Estudo realizado por meio de uma 

Revisão Integrativa da Literatura a partir do seguinte 

questionamento: Como a Sistematização da Assistência em 

Enfermagem é utilizada pelo enfermeiro na assistência ao 

trabalhador? Tendo como objetivo analisar as produções 
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científicas sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem aplicada pelo Enfermeiro na assistência ao 

trabalhador 

 

MATERIAL E MÉTODO  

 

A Revisão Integrativa da Literatura no cenário 

metodológico permite a síntese do conhecimento, tendo como 

característica a exaustão da busca dos estudos publicados, 

onde comporta a compilação de múltiplas pesquisas publicadas 

sobre determinada temática, de maneira sistemática e 

ordenada. Reúne o conhecimento já trabalhado, admitindo a 

inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para 

uma compreensão completa do tema, como também apontar 

lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos (SOARES et al, 2014). 

 Esta pesquisa será desenvolvida seguindo as etapas, 

como: 1) identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos; 3) definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados 4) avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados; 

6) apresentação da revisão/ síntese do conhecimento 

(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

 

  



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA EM 

AMBIENTES DE TRABALHO 

639 
 

Figura 1. Etapas para construção da Revisão Integrativa da 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dos próprios autores. 2019 

 

 A primeira etapa da pesquisa orienta o pesquisador a 

construir uma indagação ou hipótese, para a construção da 

Revisão Integrativa da Literatura, e a partir de então formular o 

questionamento, este trabalho foi orientado pela seguinte 

questão norteadora: Como a Sistematização da Assistência em 

Enfermagem é utilizada pelo enfermeiro na assistência ao 

trabalhador?  

Os artigos publicados acerca do assunto estudado 

tiveram como fonte de busca a Biblioteca Virtual em Saúde, as 

informações foram retiradas das seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe de Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysisand Retrieval System 

Online (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Na busca pelas publicações utilizou-se a terminologia em saúde 

consultada nos Descritores em Ciência da Saúde (Decs): 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA EM 

AMBIENTES DE TRABALHO 

640 
 

Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Processos de 

Enfermagem e Saúde Ocupacional, a integração desses 

descritores ocorreu por meio do operador booleano “and”. 

 A busca nas bases de dados reuniu dois descritores 

simultaneamente. Assim, foram agrupados ao mesmo tempo os 

termos: Enfermagem em Saúde do Trabalhador/Processos de 

Enfermagem; Processos de Enfermagem/Saúde Ocupacional. 

Os critérios de inclusão definidos para seleção da amostra: 

somente artigos completos disponíveis on-line; publicados em 

idiomas: português, inglês e espanhol; com ano de publicação 

entre 2015 e 2019; últimos cinco anos, assim como, os artigos 

repetidos e aqueles cuja temática não contempla os objetivos 

definidos, finalizando a segunda etapa da Revisão Integrativa 

da Literatura. 

As buscas pelas produções científicas ocorreram nos 

meses de julho e agosto do ano de 2019. Inicialmente foi feita 

uma pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde, com a finalidade 

de investigar a existência de uma Revisão Integrativa da 

Literatura com a mesma proposta, assim como, aproximação 

dos autores com a temática e breve análise de material 

disponível para a realização do estudo.  

Com base nos princípios e procedimentos da Revisão 

Integrativa da Literatura a totalidade dos estudos encontrados 

durante a pesquisa nas bases de dados citadas foi de 766, na 

intercepção dos descritores e inserção dos critérios de 

exclusão, foi encontrado um total de 52 artigos completos nas 

bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde: LILACS, 

MEDLINE, BDENF. Após realização da leitura dos títulos, 

resumos e textos na íntegra, foram excluídos os artigos 

duplicados e que não contemplavam o objetivo da pesquisa, 
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reduzindo os estudos a 5 produções científicas, para a amostra 

final, conforme Figura 2. 

Figura 2. Diagrama do processo de busca e seleção dos 

estudos. 

 
Fonte: Dos próprios autores. 2019 

 

Na terceira etapa, utilizou-se um quadro sinóptico 

contendo variáveis consideradas importantes, para 

apresentação dos resultados, facilitando a leitura e discussão 

dos achados científicos. Os dados considerados pertinentes 

anexados na Tabela 1 identificam os tipos de pesquisas 

trabalhadas sendo composto por título, autor, ano de 

publicação, tipo de estudo e objeto de estudo, 

consequentemente. 

 

  

Resultado 
inicial: 766

Resultado 
final: 5

Estudos excluídos 
por não atender 
aos objetivos da 
pesquisa: 736

Estudos excluídos 
por duplicidade nas 
bases de dados: 25
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na quarta etapa metodológica inicia-se averiguação dos 

dados, a partir da qual institui a análise detalhada com posterior 

validação desses estudos selecionados. Com isso é possível 

aferir que cinco publicações foram encontradas e analisadas.  

Mostra-se então escassez nas publicações científicas 

referente à Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

sua relação com a Saúde do Trabalhador. Foi identificado duas 

produções científica no ano de 2016 e três no ano de 2017, 

conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Categorização dos artigos selecionados que 

constituem a amostra da Revisão Integrativa da Literatura 

Título 
Autor/Ano de 

publicação 

Tipo de 

estudo 
Objetivo do estudo 

Saúde e segu-

rança na 

construção civil: 

relato sobre as 

contribuições 

da 

enfermagem. 

GUIMARÃES, 

D. B. O., et al. 

(2017) 

Estudo 

descritivo, de 

abordagem 

qualitativa, do 

tipo relato de 

experiência. 

Relatar sobre a 

experiência na 

aplicação da Norma 

Regulamentadora 18 

(NR-18) em uma obra 

da construção civil e 

elencar os principais 

Diagnósticos de 

Enfermagem (DE) e 

Intervenções de 

Enfermagem (IE). 

Diagnósticos de 

enfermagem 

relacionados 

aos 

despachantes 

bombeiros 

militares. 

DUTRA, 

K.L.C. (2017) 

Estudo 

exploratório, 

descritivo, 

transversal de 

abordagem 

quantitativa. 

Identificar os 

diagnósticos de 

enfermagem 

relacionados aos 

despachantes 

bombeiros militares. 
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Teoria de 

tornar-se 

humano para a 

classificação 

terminológica 

da enfermagem 

do trabalho. 

LINS, G. A. I.; 

NÓBREGA, 

M. M. L.; 

KAMADA, I. 

(2017) 

Estudo 

metodológico. 

Estruturar um 

subconjunto 

terminológico para a 

enfermagem do 

trabalho, com base 

teórica a identificação 

de termos 

relacionados com a 

enfermagem nos 

protocolos de saúde 

ambiental e do 

trabalhador e na 

Classificação 

Internacional para a 

Prática de 

Enfermagem. 

Processo de 

enfermagem 

fundamentado 

em Virgínia 

Henderson 

aplicado a uma 

trabalhadora 

idosa. 

FERNANDES, 

B.K.C. et al. 

(2016) 

Estudo 

descritivo, do 

tipo caso 

clínico. 

descrever a aplicação 

do processo de 

enfermagem a uma 

trabalhadora idosa, 

fundamentado na 

teoria de Virginia 

Henderson. 

Atenção à 

saúde do 

trabalhador: 

instrumento 

para subsidiar a 

consulta de 

enfermagem. 

MOURA, D. C. 

A. et al. (2016) 

Relato de 

experiência. 

 

Descrever a 

construção de 

impressos para coleta 

de dados, 

diagnósticos, 

prescrições e 

resultados de 

enfermagem para 

subsidiar a consulta a 

trabalhadores. 

Fonte: Dos próprios autores. 

 



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM APLICADA EM 

AMBIENTES DE TRABALHO 

644 
 

De acordo com os resultados obtidos observou-se que 

dentre os artigos que compuseram a amostra do estudo, todas 

as publicações encontradas de acordo com os critérios 

estabelecidos na metodologia, foram respeitados.  

Quanto ao método de pesquisa utilizado esteve 

presente: estudo descritivo, de abordagem qualitativa, do tipo 

relato de experiência, estudo exploratório, descritivo, 

transversal de abordagem quantitativa, estudo metodológico, 

estudo descritivo, do tipo caso clínico e relato de experiência. 

Os objetivos estavam voltados para aplicação e 

avaliação dos diagnósticos de enfermagem a trabalhadores, 

direcionados, também, para o desenvolvimento de uma 

linguagem especial para a enfermagem fortalecendo e 

ampliando os propósitos da profissão, assim como a descrição 

da utilização do Processo de Enfermagem fundamentado em 

uma teoria da profissão e a construção de instrumentos para 

utilizar esse processo. 

Na quinta etapa metodológica onde são discutidos os 

resultados, é possível evidenciar nos estudos analisados 

direcionamentos de contextos e públicos diversos para 

trabalhar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

dentro do universo da Saúde do Trabalhador, buscando 

analisar a produção de conhecimento publicada sobre a saúde 

do trabalhador em seus amplos e complexos ambientes de 

trabalho.   É importante destacar que a escassez de literatura 

que aborde a temática em questão merece atenção.  

A saúde do trabalhador é uma necessidade ao 

desenvolvimento humano visto sua característica inerente ao 

servir ao próximo: trabalhadores da saúde, da educação, da 

segurança, esses, entre outros, apresentam potencial danoso à 

sua saúde, uma vez que a exposição destes aos mais diversos 
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riscos oriundos do labor é um problema de domínio não apenas 

da comunidade científica (LORO; BITTENCOURT; ZEITOUNE, 

2017). 

 Em face às mudanças na vida social e no mundo do 

trabalho, é válido considerar que os processos de 

envelhecimento e de aposentadoria ocorrem de maneiras 

diversas, apresentando múltiplas interfaces. A experiência de 

vida e necessidade de manter- se inserido em atividades 

dinâmicas contribuem para que a população idosa vença 

condicionantes impostas pela sociedade onde se vive e pela 

adequação do ser à nova condição (FERNANDES et. al., 2016). 

Sendo relevante intervir nas relações entre o trabalho, a 

saúde e o trabalhador, para que a promoção e a proteção, 

desse público, sejam desenvolvidas por meio de ações de 

vigilância aos riscos presentes nos ambientes de trabalho, 

observando as condições, os agravos à saúde, a organização 

e prestação da assistência aos trabalhadores, compreendendo 

procedimentos de diagnóstico, tratamento e reabilitação de 

forma integrada (BRASIL, 2012). 

Para Guimarães et al., (2017) o profissional enfermeiro 

possui conhecimento, sobretudo, direcionado para promoção 

da saúde e prevenção de agravos, o qual está apto a atuar no 

desenvolvimento de ações de Saúde do Trabalhador, como 

também na elaboração de diagnósticos e intervenções, aliados 

a ação de uma equipe multiprofissional, este profissional 

desvela e contribui de forma significativa na manutenção da 

saúde do operário, de modo que este exerça sua atividade 

laboral com liberdade e segurança. 

Assim, o processo de enfermagem só tende a somar com 

a Saúde do Trabalhador, quando aplicada, utilizando atividades 

educativas e de orientação clínica, que em conjunto com o 
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indivíduo, possibilitam a satisfação de suas necessidades 

(FERNANDES et.al., 2016). 

Um estudo que objetivava descrever a construção de 

impressos para coleta de dados, diagnósticos, prescrições e 

resultados de enfermagem para subsidiar a consulta a 

trabalhadores, permitiu a aumento do campo de visão das 

vulnerabilidades às quais eles podem estar expostos: riscos 

ocupacionais; estilo de vida; hábitos de manutenção ou não da 

saúde e a influência do ambiente de trabalho  em  aspectos 

entendidos como biológicos, espirituais,  relacionados ao 

desenvolvimento e psicossociais dos trabalhadores a serem 

acompanhados (MOURA et. al., 2016).  

O diagnóstico de enfermagem é fundamental para a 

investigação clínica da situação de saúde-doença do indivíduo 

ou das coletividades. Para isso torna-se necessário avaliar os 

riscos aos quais os trabalhadores estão expostos de modo que 

existam adaptações das condições laborais às peculiaridades 

orgânicas do indivíduo e, consequentemente, a execução de 

um processo de trabalho seguro (DUTRA et al., 2017). 

 Em estudo realizado envolvendo uma idosa bibliotecária, 

o diagnóstico satisfação no trabalho foi elencado em virtude do 

prazer e o amor pelo trabalho, assim relatados. Destaca-se a 

importância da idosa em manter-se ativa socialmente e 

principalmente com bom convívio entre colegas de trabalho, a 

sua condição de saúde e gratidão pelas informações recebidas.  

As intervenções implementadas envolveram atividades de 

orientação individual educativas e no seu ambiente de trabalho 

(FERNANDES et. al., 2016).  

Em recente estudo, trabalhadores da construção civil 

apresentaram risco elevado para o desenvolvimento de 

doenças, como lesão por esforço repetitivo-LER e Distúrbio 
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Osteomuscular Relacionado ao Trabalho -  DORT), dermatites 

(exposição a agentes biológicos, químicos e físicos), perda 

auditiva induzida por ruídos (PAIR), intoxicações por chumbo 

(inalação de poeira de materiais, como linha, borracha etc.) e 

Pneumoconiose (inalação de poeira Química de sílica e 

asbestos) (GUIMARAES et. al., 2017). 

Lins et al (2017) afirma que os cuidados de saúde e 

enfermagem estão relacionados com o ambiente, com a 

exposição a riscos ambientais e ocupacionais atrelados aos 

aspectos inerentes e derivados dos conceitos de promoção da 

saúde e qualidade de vida, o qual relaciona a Teoria de Tornar-

se Humano de Rosemarie Rizzo Parse, com o processo de 

interação enfermeiro-indivíduo e a promoção da saúde e 

qualidade de vida.  

Associar o Processo de Enfermagem ao conhecimento 

as várias teorias de enfermagem são essenciais, uma vez que, 

o enfermeiro deve selecionar aquela que melhor se adequa às 

necessidades do trabalhador a fim de garantir o cuidado 

individualizado e integral (FERNANDES et.al, 2016). 

Desse modo, outra teria relacionada foi a das 

Necessidades Fundamentais de Virgínia Henderson, a qual 

auxilia na orientação da prática profissional por meio de 

componentes sociais, biológicos, morais, espirituais e 

biológicos dos indivíduos. Estas necessidades estão pautadas 

no desenvolvimento de cuidados que evitem o surgimento de 

problemas de saúde, tornando o trabalhador sujeito ativo em 

seu processo saúde-doença. (FERNANDES et.al, 2016) 

Ademais, foi possível verificar que a implantação de 

instrumentos padronizados durante a execução da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem é primordial na 

atenção à Saúde do Trabalhador para nortear a atuação do 
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Enfermeiro do Trabalho, tanto na promoção da saúde como na 

prevenção e tratamento de agravos.  

 A área da Saúde do Trabalhador possui ampla 

abordagem multidisciplinar e multiprofissional e entre as várias 

profissões que aí atuam, destaca-se a enfermagem, quando se 

reconhece que seu objeto de estudo e trabalho é o cuidado, 

com finalidade de promover a saúde integral do ser humano e 

comunidade, bem como prevenir agravos (MOURA et. al., 

2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos nesta Revisão Integrativa da 

Literatura foi possível observar que a aplicação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem pode exercer 

influência positiva sobre a Saúde do Trabalhador, contribuindo 

com a redução de comorbidades e diminuição da exposição aos 

riscos nos ambientes de trabalho. 

Contudo, é relevante ressalta a necessidade do 

reconhecimento das instituições públicas e privadas da 

importância da atuação na Saúde do Trabalhado, com foco na 

prevenção de acidentes e o desenvolvimento de ações visando 

subsidiar efetivas modificações nos modos de trabalho, como 

também, ações direcionadas para prevenção e o autocuidado, 

garantindo dessa forma a integridade física, biológica e 

emocional impactando positivamente essa realidade. 

Apresenta, também, contribuições relevantes para o 

campo da enfermagem e sua relação com Saúde do 

Trabalhador, uma vez que a autonomia desse profissional se 

tornou mais aflorada com a utilização de instrumentos 
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científicos assim como a oferta de uma melhor assistência, 

proporcionando qualidade de vida e a efetivação das ações.  

Acredita-se que esses resultados podem ajudar de forma 

sistemática a alertar a enfermagem, bem como outras 

categorias para um novo olhar a essa categoria vulnerável a 

tantos riscos.  Sugere que novos estudos sejam realizados nos 

diversos ambientes de trabalho, pois as pesquisas científicas, e 

as intervenções propõem melhorias nas condições de trabalho 

e qualidade de vida dos trabalhadores.  

Este estudo tem como limitação a busca bibliográfica, o 

recorte temporal e escassez de resultados para um diálogo 

mais profundo sobre o tema. No entanto, contribui para 

pesquisa em saúde e o incentivo a novas publicações, 

considerando ser um campo rico para a enfermagem 

desenvolver ações de promoção da qualidade de vida na saúde 

do trabalhador, mediado pelo processo de enfermagem e 

pesquisas científicas. 
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RESUMO: A Síndrome de Burnout constitui-se de um distúrbio 
psíquico evidenciado por meio do estresse crônico e da tensão 
emocional caracterizadas pelas condições de trabalhos 
desgastantes, além da relação direta com outras pessoas no 
ambiente laboral. No que concerne o trabalho docente e a sua 
relação com as Tecnologias de Informação e Comunicação, 
buscou-se inferir com o presente estudo, as dificuldades 
enfrentadas por esses indíviuos ao inserir as novas tecnologias 
em seu âmbito profissional, além do potencial risco em 
desenvolver doenças relacionadas ao trabalho. Trata-se de 
uma pesquisa de campo, do tipo exploratória, descritiva e de 
abordagem quantitativa. Dentre os resultados do estudo, no que 
tange a síndrome, dos 112 participantes, 29 (25,9%) 
apresentaram casos de burnout, sendo 21 (18,8%) em nível alto 
e 8 (7,1%) em nível crítico. Baseando-se no Weight of Evidence, 
pôde-se determinar que a utilização de Tecnologias de 
Informação e Comunicação potencializam o acomentimento de 
Burnout, ao relacioná-las com a prática laboral e os desafios 
que perpassam o exercício da docência. Neste contexto, infere-
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se que o desenvolvimento profissional do professor, associado 
aos desafios intrínsecos à sua atuação em sala de aula, 
promovem um perfil de vulnerabilidade, sendo a utilização de 
recursos didáticos tecnlogicos um gatilho para o adoecimento. 
Palavras-chave: Síndrome de burnout. Docentes. Tecnologias 
de informação e comunicação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Durante quatro décadas a política de informação em 

saúde vem sendo discutida, no entanto, ainda há que se 

progredir para que ocorra a legitimação desta diretriz, conforme 

uma elaboração coletiva e de concretização no campo da 

assistência e na interpretação e aplicação destes dados 

(KOBAYASHI; LEITE, 2015). 

No contexto educacional, tem-se que a tecnologia 

funciona como uma ferramenta que auxilia os estudantes na 

aquisição de competências essenciais, capacitando-os 

enquanto tomadores de decisão, para que consigam solucionar 

problemas, criem mecanismos de produtividade, se tornem 

proativos e que estabeleçam contribuições à sociedade 

(PEREIRA et al., 2016). 

Neste sentindo, as modificações ocorridas no âmbito 

educacional têm apresentado intensidades e formatos variados 

em conteúdo e escala, trazendo a ampliação dos métodos 

laborais, assim como, diferenciadas articulações entre a 

sociedade e o Estado. Percebe-se que o ensino superior passa 

por um processo de internacionalização, o que pode ser 

exemplificado pela ocorrência do brain drain, pela massificação 

do ensino e pelo acirramento e competitividade (POZ; COUTO; 

FRANCO, 2016). 
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Dentre as alterações didáticas, a inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no curso de 

graduação em Enfermagem favoreceu o processo de ensino-

aprendizagem do gerenciamento clínico e a pesquisa científica. 

O uso deste recurso no ensino remete à década 80, tendo nos 

anos 2000, uma valorização das TICs e suas relações com a 

prática profissional, em virtude da qualificação e demandas do 

mercado, resultando em um grande impacto na sua atuação 

(KOBAYASHI; LEITE, 2015). 

Sendo assim, evidencia-se um novo paradigma 

educacional ao associar-se à prática docente as TICs, 

considerando o uso de internet e outras mídias, o papel do 

professor enquanto mediador da informação, possibilitando a 

transformação desta, independentemente de fontes, a relação 

da utilização de portais eletrônicos em detrimento dos livros 

didáticos convencionais, bem como, o reconhecimento de que 

a presença do computador na sala de aula configura-se apenas 

como um acréscimo de recurso didático (PASSERO; 

ENGSTER; DAZZI, 2016). 

Acerca desse aspecto, atualmente, observa-se que o uso 

crescente das TICs, assim como da Educação à Distância 

(EaD) tem promovido amplas discussões a respeito da sua 

influência na formação de profissionais de saúde, 

reconhecendo-se seus resultados relevantes no processo de 

ensino-aprendizagem. Outro ponto importante é que no ensino 

de conteúdos clínicos ainda não se tem evidências de que a 

modalidade EaD promova efeitos diferentes ou que 

comprometa a aprendizagem quando comparados ao ensino 

presencial (OLIVEIRA; MATOS; COIMBRA, 2017). 

No decorrer do ensino, as TICs associadas ao Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do curso potencializam 
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oportunidades de mediação docente, por serem instrumentos 

que ampliam o manuseio de objetos do conhecimento, como 

por exemplo: softwares educacionais com jogos, exercícios e 

laboratórios virtuais. Ademais, fomentam as interações entre 

professores-alunos, alunos-alunos e alunos-professores por 

meio de chats, ambientes virtuais de aprendizagem, e-mails, 

blogs e sites (CASTRO; LEMES, 2014). Cabe ao professor 

incentivar a utilização destes recursos pelos discentes, 

promovendo o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica para a resolução de problemas 

relacionados à realidade. 

As técnicas de transmissão e de tratamento das 

mensagens, transformam a forma como o mundo é conhecido, 

como o conhecimento é representado e a maneira de transmitir 

esta representação através da linguagem. Novas maneiras de 

se comunicar, constituir e transmitir o saber estão sendo 

elaboradas no mundo das tecnologias da informação e 

comunicação; evidenciando em um momento de nova 

configuração técnica, impactando na relação com o mundo e 

com o outro, construindo um novo comportamento humano 

(VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2017). 

As TICs, enquanto instrumento de auxílio no processo 

educativo, não substitui o professor, pois o conhecimento não 

provém de uma tecnologia, mas da soma de habilidades e 

competências que subsidiam a prática docente. Adequando-se 

à comunicação mediatizada do conhecimento, o professor 

necessita reconhecer as TICs como recurso didático e de 

aprendizagem, tornando-se um orientador e cooperador do 

aluno na ressignificação do conhecimento, estando em sintonia 

com as novas tendências, visto que, competência é a 
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capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para o 

enfrentamento de situações (PEREIRA et al., 2016). 

Gomes e Pereira (2015) ratificam a necessidade da 

capacitação docente para utilização dos recursos tecnológicos. 

Além disso, o profissional deve compreender e aceitar as suas 

dificuldades e limitações, mas também, deve estar aberto a 

mudanças e construção de novos conceitos de forma a 

ressignificar suas práticas. Sabe-se que o docente enfrenta 

diferentes situações no cotidiano escolar, no entanto, o 

mercado exige essa diferenciação e àqueles que não se 

adequarem em pouco tempo poderão estar de fora. 

Cândido e Souza (2017) observaram que a 

conectividade com a internet e outras tecnologias nas relações 

laborais e o seu uso intensivo potencializam o risco para o 

desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho, dente 

elas a Síndrome de Burnout (SB), principalmente, na profissão 

docente. Para que isso não ocorra, se faz necessário que o 

ambiente de trabalho apresente segurança psicológica, móveis 

e equipamentos apropriados, transparência na tomada de 

decisões, reconhecimento e recompensas, tarefas que 

apresentem relação com os valores morais do funcionário. 

A SB é compreendida por meio do modelo tridimensional 

e engloba o esgotamento profissional, a falta da realização 

profissional e a despersonalização do indivíduo. A exaustão 

emocional, principal característica da síndrome, é descrita 

como o sentimento de falta de energia e recursos emocionais 

para lidar com os fatores estressores no ambiente profissional. 

A redução da realização profissional caracteriza-se pela 

escolha entre os trabalhadores em se avaliarem de forma 

negativa, como incapazes, baixa autoestima e desmotivados. A 

despersonalização é o resultado do desenvolvimento de 
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sentimentos e atitudes negativas em que prevalece a 

dissimulação afetiva (BAPTISTA et al., 2019). 

Assim como qualquer outra patologia, a SB apresenta 

seus fatores de risco de diferentes etiologias. Para França et al 

(2014), os fatores predisponentes ao desenvolvimento da 

doença têm ligação direta com as mudanças tecnológicas no 

mundo do trabalho e das organizações laborativas. Estas 

possibilitam que as empresas aumentem sua produtividade e 

seus lucros, porém, acabam expondo o profissional a uma 

diversidade de cargas físicas e emocionais, trazendo impactos 

sob sua saúde. 

Dessa forma, o uso cotidiano de formas persistentes e 

indesejáveis de defesa ao desequilíbrio saúde e bem-estar 

termina por resultar no profissional distúrbios psicossociais. 

Com o intuito de se adaptar ao sistema, o indivíduo em estresse 

utiliza estratégias de defesa que culminam para o sofrimento 

mental, tais como: hiperatividade, desprezo, dissimulação, 

cinismo, desesperança quanto ao reconhecimento, 

comunicação distorcida, negação para com os riscos advindos 

do trabalho, violência aos subordinados, etc. (MENEZES et al, 

2017). 

Neste contexto, é importante o estudo de fatores que 

possam causar o adoecimento do professor em inúmeros 

aspectos de sua atuação. Sabe-se que o docente apresenta 

diversas funções e atividades no seu ambiente de trabalho e 

por isso encontra-se exposto a vários fatores de risco para o 

adoecimento e sofrimento mental. Com base nisso, o presente 

estudo buscou identificar a utilização de tecnologias de 

informação e comunicação sob o adoecimento pela SB em 

professores universitários de enfermagem. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é do tipo exploratório, descritivo, de 

abordagem quantitativa, buscando responder à seguinte 

questão norteadora: “O uso de tecnologias de informação e 

comunicação influenciam no adoecimento do professor de 

enfermagem pela Síndrome de Burnout?” Na obtenção dos 

resultados utilizou-se a estatística descritiva com médias e 

porcentagens simples e a estatística inferencial por meio da 

análise conhecida como peso da evidência. Os resultados 

foram apresentados no formato de gráficos e tabelas e 

discutidos com base na literatura pertinente. A amostra foi 

constituída de 112 professores universitários do curso de 

graduação em enfermagem, enfermeiros de formação. Para 

isso foi utilizado o CESQT-PE (Gil-Monte, 2002) para 

identificação da SB e um questionário acerca do uso das TICs. 

O método Weight of evidence (WoE) é um tipo de 

abordagem utilizada para interpretar evidências de dados 

quantitativos e qualitativos, sendo bastante útil para sintetizar 

dados de várias fontes e tomar uma decisão. Cada peça de 

evidência deve ajudar o tomador de decisão sobre qual ou quais 

são as possíveis alternativas de decisão mais adequadas. 

Destaca-se que o WoE foi inicialmente introduzido como uma 

aplicação de análise Bayesiana. Acerca desta formulação, a 

decisão seria sobre hipóteses que são atualizadas para formar 

crenças posteriores após novas evidências serem 

consideradas. O logaritmo natural de a razão entre odds 

anteriores e odds posteriores (chamada de fator de Bayes) 

quantifica o WoE (HOPE; CLARKSON, 2014; LINKOV et al., 

2009).  

Para realizar a WoE deve-se seguir 6 passos: 
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1 Formular objeto de decisão: em uma análise do WoE, o 

objetivo da decisão atual deve ser declarado 

inequivocamente. Objetivos vagamente declarados 

tornam desnecessariamente difícil interpretar e avaliar 

evidências no contexto da decisão. Um objetivo bem 

definido ajuda os implementadores da WoE a 

efetivamente combinar informações entre LoEs 

diferentes e identificar dados relevantes para a decisão. 

2 Identifique alternativas e formule hipóteses: a decisão 

em consideração envolve uma escolha entre 

alternativas. Isso pode ser uma escolha entre as opções 

de um objeto (por exemplo, nível de contaminação em 

uma amostra de solo). Contudo, para uma decisão 

significativa, todas as alternativas possíveis devem ser 

listadas antes da avaliação. Cada alternativa pode ser 

representada por uma hipótese.  

3 Estruturar os objetivos da decisão, ou seja, os fatores 

explicativos através das LoEs: uma estrutura hierárquica 

é uma maneira comum de decompor um problema em 

partes mais específicas. O principal objetivo é encontrar 

fatores potencialmente explicativos relacionando os 

efeitos observados. 

4 Estrutura dos dados: os dados que circulam a evidência 

devem influenciar o quão fortemente acreditar (ou 

colocar em peso) as evidências de reclamações feitas a 

favor ou contra hipótese. Assim, as mais relevantes 

características precisam ser listadas para interpretar 

provas no contexto da decisão em mãos. 

5 Reunir dados para avaliar as hipóteses (avaliar as 

alternativas): nesta etapa, os dados são usados para 

avaliar a força do suporte para aceitar ou rejeitar cada 
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hipótese sobre uma alternativa adequada para seleção 

da decisão. Essa avaliação envolve considerar tanto o 

que a evidência afirma sobre a hipótese e quais as 

características sugere sobre a força percebida dessas 

afirmações. E nesta etapa, a evidência é consultada, 

uma vez que se mede a força de apoio a favor ou contra 

cada hipótese e a alternativa que a representa.  

6 Análise de sensibilidade: uma vez todas as evidências e 

características tenham sido compiladas, é necessário 

observa-las em conjunto para chegar a uma conclusão. 

Cada hipótese pode ser avaliada de maneira 

independente e a avaliação pode ser qualitativa ou 

quantitativa. Se realizado quantitativamente, a hipótese 

individual e as pontuações dos dados podem ser 

agregadas em uma LoE total para cada fator de nível 

mais baixo ou tipo de evidência e, em seguida, agregado 

objetivos de decisão ou fatores para fornecer uma 

pontuação total do WoE para cada hipótese sobre 

adequação alternativa. Se os fatores de decisão (na 

etapa 3) ou propriedades de metadados (na etapa 4) não 

são de igual importância para a decisão, trade-offs ou 

pesos prioritários podem ser aplicado durante a 

agregação. Se a agregação não parece apropriado para 

uma determinada decisão, sugere-se plotagem dos 

escores LoE totais para inspeção visual e para identificar 

áreas de concordância ou diferenças relativas entre tipos 

de evidências. Depois de chegado a uma conclusão, 

análises de sensibilidade podem ser conduzidas para 

entender como o peso da evidência pode diferir se outros 

fatores foram considerados na análise ou se os fatores 
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foram considerados com diferentes níveis de 

importância. 

Este estudo seguiu as normas preconizadas pela 

resolução 466/2012 do CNS que se refere a pesquisas com 

seres humanos e somente foi iniciada após aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa do CCS/UFPB, com CAEE nº 

43914115.4.0000.5188. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados foram analisados com base na estatística 

descritiva e inferencial. Para tanto, foi realizada a 

caracterização da amostra, seguida da identificação dos casos 

de burnout e posteriormente aplicou-se o WoE. 

Quanto aos dados sociais e demográficos obteve-se a 

maior parcela dos participantes do sexo feminino em 89,3% 

(n=100), o que historicamente é tido como um reflexo da 

profissão de enfermagem. Estado civil casado em 62,5% 

(n=70); com filhos 71,4% (n=80); núcleo familiar em sua maioria 

de 3 a 4 pessoas 55,4% (n=62); e renda familiar em mais de 10 

salários mínimos com 42,9% (n=48). A idade dos participantes 

variou entre 24 e 68 anos, com média de 41,13 anos (Tabela 

1). 

Considerando os dados socioeconômicos e 

sociodemográficos de um estudo realizado por Massa et al. 

(2016) para identificar a SB em professores universitários do 

estado do Rio de Janeiro, as informações corroboram com o 

presente estudo ao considerarem a idade média dos 

professores em 37,6 anos, a maioria (53,1%) declarou ser 

casado (a) e possuir renda familiar entre 11 e 21 salários 
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mínimos, o sexo feminino se mostrou estatisticamente 

significativo após o ajuste da regressão logística da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Dados sociais e demográficos dos docentes de 
enfermagem. João Pessoa, PB – Brasil, 2019. (n=112)  

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

Variáveis   n % 

Sexo  Feminino  100 89,3 

 Masculino  12 10,7 

Estado civil  Casado  70 62,5 

 Solteiro  27 24,1 

 Viúvo/divorciado 15 13,4 

Filhos  Sim  80 71,4 

 Não  32 28,6 

Núcleo 

familiar 

1 a 2 pessoas 29 25,9 

 3 a 4 pessoas  62 55,4 

 5 a 6 pessoas  19 16,9 

 Mais de 6 pessoas 02 1,8 

Renda 

familiar 

2 a 4 salários mínimos  8 7,1 

 5 a 7 salários mínimos 32 28,6 

 8 a 10 salários mínimos 24 21,4 

 Mais de 10 salários 

mínimos 

48 42,9 
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Quanto a identificação dos casos de burnout na 

população estudada, foi realizado a aplicação do CESQT e 
posterior análise conforme explicita o manual. Assim, foram 
encontrados 29 casos de burnout, sendo 21 (18,8%) em nível 
alto e 8 (7,1%) em nível crítico.  

De acordo com Tolomeu et al. (2017), o esgotamento 
profissional provoca redução da qualidade de vida dos 
professores implicando em alterações no seu perfil de saúde. 
Neste caso, os sujeitos que se encontram dentre os níveis alto 
e crítico da síndrome, apresentam um processo de alienação, 
cinismo e apatia, além de demonstrarem irritabilidade, estresse, 
exaustão, desgaste físico e emocional. As relações desses 
sintomas representam um processo complexo para o 
organismo do indivíduo, uma vez que, envolve os aspectos 
fisiológicos, psicológicos e físicos, desencadeados por meio da 
exposição crônica. Ademais, afeta o ambiente educacional e 
interfere na aquisição dos objetivos pedagógicos. 

O resultado obtido também chama atenção para as 
dimensões “desgaste psíquico, indolência e culpa”, estas 
aparecem com as maiores frequências para classificação de 
nível médio (50,9%; 56,3%; 49,1%; respectivamente); assim 
como também vale mencionar os achados para DP em nível 
alto (10,7%); e IN e Culpa em nível crítico (16,1% e 13,4%, 
respectivamente). 

Os achados obtidos para nível médio revelam que esses 
indivíduos estão em risco para desenvolver a SB. Um estudo 
realizado por Baptista et al. (2019), comparou os escores de 
burnout entre professores universitários de instituições públicas 
e privadas do estado de São Paulo em quatro categorias, sendo 
elas: entusiasmo, desgaste psicológico, indolência e culpa. O 
entusiasmo entre profissionais da rede pública correspondia a 
15,60% e o da instituição privada a 15,34%. Desgaste 
psicológico na pública apresentou 8,65% e na rede privada 
7,19%. A indolência correspondeu a 7,74 na pública e na 
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privada 6,54%. Os profissionais com sentimento de culpa da 
rede pública representaram 5,90% e os da rede privada 5,41%. 

De acordo com Gil-Monte, Viotti e Converso (2017), o 

sentimento de culpa gera dois perfis e não necessariamente 

acomete todos os indivíduos. No perfil I, o desconforto gerado 

pelo estresse causa sentimentos e comportamentos de baixa 

autoestima, juntamente com o desgaste psíquico e a indolência, 

tornando o indivíduo apático, no qual demonstra indiferença e 

distanciamento com outras pessoas, mas não incapacita a 

pessoa de exercer o seu trabalho. O perfil II é descrito por meio 

da junção de todas as características citadas acima, além de 

apresentarem elevados níveis para o sentimento de culpa. 

Foi investigado a relação de peso entre o uso das TICs 
e os casos diagnosticados com SB. No Gráfico 1 é possível 
observar que a classificação existente é relatada como forte, 
mediana e fraca. Neste, encontra-se a questão TIC-10 obtendo 
o maior peso de evidência para os indivíduos. A questão diz “A 
partir do uso das TICs o seu trabalho ficou mais difícil?”.  

Esta análise permite identificar que os indivíduos com 
burnout apresentam maior dificuldade para utilizar as 
tecnologias de informação e comunicação em seu dia a dia. 
Isso se deve ao fato de que para o professor utilizar os recursos 
tecnológicos demanda tempo para estudo e preparo do material 
a ser utilizado em sala de aula. 
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Tabela 2 - Frequência das quatro dimensões da SB 
identificadas nos docentes de enfermagem, João Pessoa-PB, 
Brasil, 2019. (n = 112) 
 

Classifica

ção 

Muito 

baixo 
Baixo Médio Alto Crítico 

P≤11 P11-33 P34-66 P67-89 P≥90 

Ilusão 

pelo 

trabalho 

01 (0,9%) 
05 

(4,4%) 

73 

(65,2%) 

33 

(29,5%) 

00 

(0,0%) 

Desgaste 

psíquico 
11 (9,8%) 

14 

(12,5%) 

57 

(50,9%) 

18 

(16,1%) 

12 

(10,7%) 

Indolência 08 (7,1%) 
20 

(17,9%) 

63 

(56,3%) 

08 

(7,1%) 

18 

(16,1%) 

Culpa 07 (6,3%) 
22 

(19,6%) 

55 

(49,1%) 

13 

(11,6%) 

15 

(13,4%) 

SQT total 13 (11,6%) 
20 

(17,9%) 

50 

(44,6%) 

21 

(18,8%) 

08 

(7,1%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Gráfico 1 - Descrição do teste Weight of evidence (WoE) para 
as TIC e os casos de burnout, João Pessoa – PB, Brasil, 2019. 
(n=112) 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 
Exercer a prática educativa em conjunto com a produção 

de conhecimentos e a participação do meio tecnológico, 
valoriza o mundo real do aluno, deixando-o de ser apenas o 
receptor da informação e movendo-se a um novo pensar, 
gerando pensando crítico e reflexivo ao que lhe é proposto em 
sala de aula. As dificuldades surgem em casos específicos, 
como a presença de burnout em professores. As características 
da doença revelam uma maior dificuldade para o professor 
aderir a implementação das TICs, os sentimentos e 
comportamentos como o desgaste físico e emocional e as 
mudanças bruscas de humor geram limitações no professor 
para exercer seu trabalho (SILVA et al., 2015). 
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Logo, infere-se que o indivíduo acometido por burnout 
apresenta diversas limitações, as quais podem ser 
vislumbradas pelas suas próprias dimensões como o desgaste 
psíquico e a indolência. O indivíduo com desgaste psíquico não 
tem forças para enfrentar o dia a dia de trabalho, seu desgaste 
afeta as emoções assim como também traz o cansaço físico e 
mental. 
 
CONCLUSÕES  

  

A Síndrome de Burnout compreende aspectos que 

perpassam esferas da construção do indivíduo e suas relações 

laborais, independentemente dos cenários nos quais este se 

insere. Seu acomentimento baseia-se na propensão à fatores 

estressores e aos níveis de envolvimento pessoal com o 

trabalho, acarretando em alterações biopsicossociais que 

desorganizam os intenções sociais e a autopercepção do 

indivíduo. 

 Culturalmente, o exercício da docência encontra-se 

associado à situações degradantes, intrínsecas às relações 

sociais e que potencializam o adoecimento daqueles que o 

desempenha. Os desafios cotidianos da sala de aula, bem 

como, a necessidade crescente da utilização de recursos 

didáticos adequados às demandas dos discentes intensificam 

sua susceptibilidade. 

 Evidenciou-se, por meio do WoE relativo ao uso das TIC 

e os casos de Burnout identificados que, a atividade laboral 

apresenta-se anulada devido às limitações físicas, psíquicas e 

emocionais dos docentes. Sendo assim, a sua utilização remete 

ao sofrimento do indivíduo, tendo em vista a sua preparação 

prévia, associando-se ao desprendimento temporal. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a 

produção científica da Enfermagem sobre Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC), no cenário brasileiro, no 

período de 2014 a 2018. Trata-se de uma análise bibliométrica 

realizada nos periódicos científicos de Enfermagem editados no 

Brasil e disponibilizados eletronicamente. Dentre os 89 artigos 

analisados, verificou-se que a aplicação das TDIC concentra-se 

ensino de Enfermagem (42,86%). Houve predomínio nas 

publicações científicas de instituições públicas de ensino da 

região Sudeste (42,58%), seguido pela região Nordeste 

(39,23%) do Brasil. Aponta-se a tendência de incorporação das 

TIC na práxis de Enfermagem, contudo há necessidade de uma 

maior divulgação de pesquisas nesta temática. 

Palavras-chave: Enfermagem. Bibliometria. Tecnologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente inovação tecnológica na área da 

telecomunicação e da informática representa uma modificação 

da sociedade industrial em sociedade da informação. Este 

desenvolvimento tecnológico tem gerado transformações no 

tocante a operacionalização de atividades e processos 

realizados pelo homem em diversas áreas de conhecimento. 

Nesse contexto, as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) vem sendo utilizadas no ensino e na 

assistência à saúde melhorando a qualidade do cuidar e 

proporcionando condições e ambientes que promovam o 

conhecimento e a saúde de forma ampliada. 

Entende-se por TDIC um conjunto de processos e 

produtos derivados das novas ferramentas (hardware e 

software), suportes de informação e canais de comunicação 

com vista ao seu tratamento e acesso, relacionados com o 

armazenamento, processamento e transmissão digitalizada da 

informação (SANTOS;  MARIN, 2018).  

Com a disseminação das TDIC diversas áreas têm 

procurado usufruir dos seus benefícios, fazendo com que a 

informação se torne cada vez mais acessível e assíncrona.  

Observa-se avanço das TDIC na prática de Enfermagem, 

focalizando a implementação de sistemas de informação como 

instrumentos capazes de agilizar o processo de decisão, além 

de aumentar a produtividade e satisfação do trabalhador e 

aperfeiçoar o cuidado de Enfermagem prestado ao paciente 

(SANTOS; MARIN, 2018). 

Percebe-se que, a partir das TDIC, a disseminação de 

informação, e consequentemente de conhecimento torna-se 

mais rápida e dinâmica, possibilitando a comunicação entre 
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pessoas e permitindo discussões e relacionamentos múltiplos, 

minimizando barreiras culturais, de infraestrutura, distância e 

tempo (SALVADOR, 2015). 

Em face desta realidade, é importante que o enfermeiro 

compreenda como as TDIC podem auxiliar o seu trabalho e 

como usufruir de seus benefícios para criar novas 

oportunidades e ocupar seu espaço frente aos processos de 

mudança (DOMENICO; COHRN, 2016).  

Nos últimos anos, a utilização de TDIC na Enfermagem 

tem se intensificado, tanto na área do ensino, como na pesquisa 

e na assistência, o que desperta o interesse pelos estudos e 

pela produção de conhecimentos sobre o tema.  

O conhecimento científico tem nos periódicos o seu 

principal meio de publicação tornando-o público, atualizado e 

acumulado ao longo dos anos. Tendo em vista a necessidade 

de uma síntese do conhecimento produzido, torna-se 

importante conhecer quem são os produtores e as 

características relacionadas às publicações da área de 

Enfermagem a respeito da tecnologia. 

Nesta perspectiva, este estudo contribui para o avanço 

no entendimento acerca das TDIC por meio de indicadores 

resultantes de investigações e a identificação de tendências de 

forma a potencializar mudanças no processo de ensino, 

pesquisa e na prática assistencial. Logo, objetivou-se analisar 

a produção científica da Enfermagem sobre tecnologias digitais 

de informação e comunicação, no cenário brasileiro, nos últimos 

quatro anos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo bibliométrico, por considerar os 

aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da 

informação registrada para conhecer a produtividade e ajudar a 

entender como o conhecimento é difundido e incorporado entre 

os atores e seus pares, bem como entre o público geral 

(GOMES, 2017). 

A bibliometria vem sendo utilizada nas diversas áreas do 

conhecimento como metodologia para a obtenção de 

indicadores de avaliação da produção científica, usando seus 

resultados para elaborar previsões e apoiar a tomada de 

decisão (GOMES, 2017).  

A coleta de dados ocorreu em outubro e novembro de 

2019. A busca pelos artigos foi efetuada diretamente em 

websites de destacados periódicos de enfermagem, a saber: 

Acta Paulista de Enfermagem; Revista da Escola de 

Enfermagem da USP (REEUSP); Revista Latino Americana de 

Enfermagem; Texto e Contexto; Revista Brasileira de 

Enfermagem (REBEn); Revista de Enfermagem da UERJ; 

Revista Gaúcha de Enfermagem; Revista da Escola Ana Nery; 

Online Brazilian Jornal of Nursing (OBJN); Revista Mineira de 

Enfermagem (REME); Ciência, Cuidado e Saúde; Revista da 

Rede de Enfermagem do Nordeste (RENE); Revista Eletrônica 

de Enfermagem (REE); Cogitare; Revista Baiana de 

Enfermagem; Revista de Enfermagem da UFPE Online 

(REUOL); Revista Investigação em Enfermagem; Cuidarte e 

Enfermagem Brasil. 

Com a finalidade de abranger o maior número possível 

de artigos, procedeu-se, ainda, a busca na base de dados 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) e BDENF (Base de 
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Dados de Enfermagem). Para delimitar a pesquisa foram 

utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): 

tecnologia (technology/ tecnología); educação à distância 

(education distance, educación a distancia); informática em 

enfermagem (nursing informatics, informática aplicada a la 

enfermería). 

Realizou-se leitura dos títulos de cada artigo e, em 

seguida, a leitura do resumo, considerando os seguintes 

critérios de inclusão: ser artigo completo e estar disponível 

eletronicamente em revista de Enfermagem editada no Brasil 

no período de 2014 a 2018; estar publicado em português, 

inglês ou espanhol; ter como temática as tecnologias digitais da 

informação e comunicação. O levantamento foi limitado a 

artigos originais, excluindo-se editoriais,  resumos, relato de 

experiência, ensaios, reflexão, atualização e nota prévia. 

Posteriormente, foi efetivada a leitura criteriosa dos 

artigos selecionados e analisados conforme dados 

bibliométricos.  Para tanto, construiu-se banco de informações, 

com ferramenta Excel®, para organização das variáveis 

referentes ao ano de publicação, periódico, qualis do periódico 

segundo classificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) disponível na Plataforma 

Sucupira, formação profissional, titulação, instituição e área de 

atuação dos autores, descritor mais utilizado, tipo de estudo, 

identificação da tecnologia e área de aplicação da tecnologia.   

Os dados foram analisados por estatística descritiva e 

apresentados em tabelas com frequência relativa e absoluta. 

Por último, realizou-se análise crítica dos artigos visando 

identificar o panorama da produção científica nacional sobre a 

temática fundamentada em literatura pertinente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No período de 2014 a 2018 foram identificados 178 

artigos, a partir dos descritores selecionados. Com a utilização 

dos critérios de inclusão, foram eliminados 113 artigos. Desse 

modo, a amostra do estudo contou com 89 artigos para análise, 

sendo 73 (85,76%) pesquisa original,  16 (14,24%) revisão. 

Tendo em vista os artigos analisados, 44 (49,44%) foram 

publicados em periódico classificado pelo Qualis Capes como 

A2, 28 (31,46%) em B1, 15 (13,35%) em B2, e 2 (2,25%) em 

B3. Verifica-se uma maior distribuição de publicação sobre o 

tema na Revista Latino Americana (21,74%), Revista da Escola 

de Enfermagem da USP (18,84%), Revista Brasileira de 

Enfermagem (14,50%) e  a Revista da Rede de Enfermagem do 

Nordeste (11,43%).   

Quanto a data de publicação, houve maior frequência a 

partir de 2017. O período com maior produção científica 

compreendeu os anos de 2017 e 2018, com 55 (61,80%) 

artigos. Na tabela 1 está demonstrada a distribuição, por 

periódico, do número de artigos publicados a cada ano. 

 

Tabela 1 - Número de artigos publicados anualmente por 

periódico, no período de 2014 a 2018. 

Revista 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

UERJ 1 2 1 2 3 9 

Latino 

Americana 
1 1 6 3 3 14 

Acta 1  1 5 2 9 

REEUSP 1 1 2 2 5 11 

Anna Nery  1 1 2 2 6 

REBEn    3 6 9 

OBJN 1 1    2 
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Gaúcha de 

Enfermagem 
  1 2  3 

Ciência, 

Cuidado e 

Saúde 

    1 1 

REME  2 2  1 5 

REE  1 1 1 1 4 

Cogitare   1 1  2 

RENE  1 1 1 3 6 

REUOL 1 2 1 1 2 7 

Cuidarte   1    1 

Total 6 13 18 23 29 89 

       Fonte: Resultado do estudo/Pesquisadoras, 2019 

 

Quanto aos autores dos artigos analisados, totalizaram 

238, o que dá uma média de 3,5 autores por trabalho. Percebe-

se que 10 (11,24%) artigos apresentaram até dois autores, 31 

(34,83%) tiveram 3 a 4 autores, 48 (53,93%) tiveram entre 5 a 

6 autores.  

A tabela 02 apresenta os resultados sobre a titulação dos 

autores dos artigos. Observa-se uma participação de 

estudantes nas publicações, tanto de nível de graduação 

(10,09%) quanto de pós-graduação (16,38%), evidenciando-se, 

de certa forma, a vinculação da produção acadêmica aos 

cursos de pós-graduação strictu sensu e iniciação científica. 

 

Tabela 2 - Titulação dos autores dos artigos publicados no 

período de 2014 a 2018 

 

 

 

Titulação n % 
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 Fonte: Resultado do estudo/Pesquisadoras, 2019 

 

Quanto à formação, percebe-se que 128 (59,82%) dos 

autores informaram que são enfermeiros. Foram verificadas 

outras categorias profissionais, tais como: analista de sistema 

3 (1,40%), médico 2 (0,93%), engenheiro de produção, 

comunicador social e estatístico 1 (0,46%) cada. Evidencia-se 

também a ausência de informação quanto à formação 

acadêmica em 25 (36,44%) artigos, o que dificulta a análise 

bibliométrica das publicações e reflete a falta de padronização 

dos periódicos científicos. 

Constatou-se que 153 (71,50%) autores estão 

relacionados à docência e 24 (11,22%) atuam na assistência de 

enfermagem. Destes, a maioria representa serviços de saúde 

vinculados às instituições de ensino e pesquisa. Observou-se 

que 37 (17,28%) não informaram sua área de atuação. 

Predominaram pesquisas realizadas por autores filiados 

a universidades públicas, especialmente na região sudeste  89 

(42,58%), seguida da região nordeste 82 (39,23%) do Brasil.  As 

instituições que mais desenvolveram pesquisas, com enfoque 

Aluno de graduação  24 10,09 

Aluno de mestrado 21 8,82 

Aluno de doutorado 18 7,56 

Profissional graduado 13 5,46 

Profissional com mestrado 25 10,50 

Profissional com doutorado 105 44,11 

Não informado 32 13,44 

Total 238 100 
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nas tecnologias digitais da informação e comunicação, estão 

descritas na tabela 3. 

Com relação aos Estados responsáveis pelas 

produções, observou-se uma prevalência significativa por São 

Paulo, 62 (29,67%)  do Ceará, 55 (26,32%) e Rio de Janeiro 29 

(13,88%). 

 

Tabela 3 - Regiões e instituições mais representadas nos 

artigos publicados no período de 2014 a 2018 

Região Instituição 

Número de  
filiação de 

artigos 
N % 

Nordeste 

Universidade Federal do Ceará 34 13,77 
Universidade Federal da Paraíba 5 2,39 
Universidade Estadual do Ceará  9 4,31 
Universidade Federal de 
Pernambuco  

5 2,39 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte  

5 2,39 

Universidade Federal do Piauí  10 4,78 
Universidade Federal de Sergipe  1 0,47 
Universidade Estadual Vale do 
Acaraú CE  

2 0,95 

Centro Universitário Estácio do 
Ceará  

2 0,95 

Faculdade Maurício de Nassau, PB  1 0,47 
Escola de Saúde Pública do Ceará.  1 0,47 
Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza 

1 0,47 

Universidade Regional do Cariri  1 0,47 
Faculdade Internacional da Paraíba  4 1,91 
Faculdade ASCES. Caruaru  1 0,47 

Sul    
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Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

1 0,47 

Universidade Estadual de Londrina 6 2,87 
Universidade Federal de Santa 
Catarina 

7 3,35 

Universidade Federal de Pelotas 6 2,87 
Universidade Federal de Rio 
Grande 

1 0,47 

Universidade do Estado de Santa 
Catarina 

3 1,44 

Centro Universitário Franciscano 
SC 

4 1,91 

   

Sudeste 

Universidade Federal de São Paulo 23 48,07 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

2 0,94 

Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro 

9 5,26 

Universidade de São Paulo  26 12,44 
Universidade Federal do Espírito 
Santo 

2 0,95 

Universidade Federal de Minas 
Gerais 

3 1,44 

Universidade Federal de São João 
del Rei 

4 1,91 

Universidade Federal Fluminense  10 4,78 
Universidade Federal de São Carlos  9 4,31 
Instituto Federal do Rio de Janeiro 1 0,47 

    
 
Norte 

Universidade do Estado do Pará 
4 
 

1,91 

Universidade Federal do Amazonas 6 2,87 
Total 209 100 

Fonte: Resultado do estudo/Pesquisadoras, 2019 
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Dentre os artigos analisados, foram encontrados 88 

descritores no geral, variando entre uma quantidade de três a 

cinco por artigo. Destes, os mais utilizados foram: informática 

22 (25%), tecnologia educacional 18 (20,45%), educação à 

distância 14 (15,90%), internet 11 (12,50%) e software 7 

(7,95%).  

Verificou-se que predominou, no método científico, a 

abordagem qualitativa 25 (28,09%) e pesquisa metodológica 24 

(26,97%), seguido de estudo quase experimental 7 (7,87%) e 

quantitativo 7 (7,87%). 

Os principais assuntos abordados nas publicações foram 

desenvolvimento e avaliação de ambientes virtuais de 

aprendizagem e educação à distância (28,58%), produção e 

avaliação de software educativo e para assistência (22,85%), 

criação e validação de website para ensino e para assistência 

(9,99%), gerenciamento de dados e informações (11,42%), 

informática e tecnologia na enfermagem (9,99%), telessaúde e 

videoconferência (4,27%), elaboração de blog e grupos virtuais 

(4,28%) e outros assuntos como: desenvolvimento de vídeo 

educativo, uso de software para análise de dados, coleta de 

dados mediada por computador. 

 A área de aplicação das tecnologias digitais de 

informação e comunicação concentrou-se no ensino de 

enfermagem 53 (59,5%), subdividido no ensino de graduação 

32 (39,13%), educação permanente 12 (17,40%) e pós-

graduação 9 (2,89%).  Enquanto relacionados à assistência de 

enfermagem foram encontrados 31 (34,8%) artigos e aplicados 

a pesquisa apenas 5 (5,7%). 

Conforme observado, a concentração de publicações 

nos anos de 2014 a 2018 demonstra que o interesse pela 

tecnologia digital da informação e comunicação é atual para a 
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Enfermagem brasileira e coincide com o desenvolvimento 

tecnológico do país, nesta última década, como também se 

vincula a criação de grupos de pesquisa que se relacionam 

diretamente com a temática. Esses resultados dão subsídios 

para o reconhecimento do desenvolvimento de pesquisas 

voltadas para a incorporação de tecnologias e para a 

identificação de tendências. 

A região sudeste do Brasil é a que mais produz artigos 

acerca das TDIC. Ressalta-se que esta região é a mais 

industrializada do país e apresenta grandes avanços na 

pesquisa com três universidades de excelência, a Universidade 

de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

 A USP possui programas de pós-graduação em todas as 

áreas do conhecimento com vistas ao ensino, pesquisa e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico e concentra 28% da 

produção científica do Brasil (USP, 2019).  

Além disso, observa-se desde a criação em 1972 dos 

programas de mestrado e em 1981 dos programas de 

doutorado, um aumento dos cursos de Pós-graduação em 

Enfermagem credenciados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com 

maior concentração na região sudeste do Brasil, seguido da 

região sul e nordeste.  

Esses achados expressam o resultado da concentração 

de grupos e linhas de pesquisa sobre o tema nestas regiões. 

Os grupos de pesquisa constituem-se no lócus de produção de 

conhecimentos e formação de recursos humanos em pesquisa 

(ERDMANN; PEITER; LANZONI, 2017).  

Na Enfermagem brasileira estes grupos surgiram na 

década de 1970, e seu crescimento e forma de organização 
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vêm se expandindo de modo significativo. Existem 

aproximadamente 482 grupos cadastrados no Diretório de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq). A maioria dos grupos de pesquisa está 

localizada na região sudeste do Brasil, com 230 grupos que 

correspondem a 47,72% do total. A segunda região em número 

de grupos é a sul, que possui 103 grupos que corresponde a 

21,37% do total. 

Estudo com o objetivo de analisar os grupos de 

Enfermagem cadastrados na Plataforma Lattes do CNPq 

revelou um aumento na criação de grupos de pesquisa em 

Enfermagem com foco em tecnologia.  O estado de São Paulo 

concentra o maior número de grupos de pesquisa voltados para 

esta temática, estando a maioria localizada na Escola de 

Enfermagem da USP, em seguida destacam-se a Universidade 

Federal de São Paulo, a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e a Universidade Federal Fluminense (FERREIRA, 

2015).  

Neste sentido, é possível chamar a atenção quanto à 

importância do tema TDIC nas linhas de pesquisas em 

Enfermagem e a sua produção como um caminho ao avanço do 

conhecimento e melhoria do ensino e do cuidar em saúde. 

De acordo com os achados, destaca-se a importância de 

inserir palavras-chave expressivas para identificar o assunto do 

artigo, bem como adequar o título para facilitar a identificação 

da temática nas publicações. 

Um estudo apontou a necessidade de que o título de 

artigo de periódico científico seja claro e conste de termos que 

possam servir como descritores significativos, de modo a 

facilitar inclusive o processo de indexação das publicações e a 
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recuperação e organização das informações nos meios 

eletrônicos de pesquisa (BERARDINELL, 2015).  

Outros autores corroboram ao afirmar que a 

padronização das palavras é de extrema importância para a 

fácil localização do mesmo, devendo enfatizar aquelas que 

mais caracterizam e sintetizam o conteúdo do artigo. E alertam 

para a existência de um vocabulário estruturado e trilíngue dos 

descritores em ciências da saúde (DeCS), criado pela BIREME, 

que facilita a indexação de artigos de revistas científicas e 

outros tipos de materiais, bem como a busca por esses 

assuntos (CRUZ, 2016). 

Conforme os artigos analisados, o uso das tecnologias 

de comunicação e informação pela Enfermagem é uma 

estratégia que está sendo empregada com o objetivo de 

responder às necessidades de ensino e capacitação definida 

pelo cenário da profissão no país.  

Em estudo realizado sobre o uso da tecnologia da 

informação e internet constatou-se a sua utilização na 

educação relacionada a aplicações para promover o ensino a 

distância. Nesta perspectiva, as novas possibilidades 

tecnológicas vêm sendo incorporadas nas práticas de ensino 

seja como apoio ao ensino presencial ou no desenvolvimento 

de atividades a distância (SALVADOR, 2015).   

  Sendo assim, o aparecimento de recursos 

interativos e a utilização da World Wide Web como ferramenta 

para disponibilizar as atividades de ensino contribuem para 

potencializar a difusão do conhecimento e superar a relação 

tempo e espaço, oferecendo oportunidades para construção e 

acesso ao conhecimento além de possibilitar interações 

individuais e coletivas de forma integrada e permanente 

(REZENDE; OLIVEIRA; FRIESTINO, 2017). 
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Quando incorporadas ao ensino, as TDIC permitem 

ampliar o acesso à informação por meio da integração de 

múltiplas mídias, linguagens e recursos, viabilizando o 

desenvolvimento de um processo educacional interativo, que 

articula teoria, prática e pesquisa que pode ser aplicado, tanto 

na formação inicial, como no desenvolvimento profissional 

contínuo (SALVADOR, 2015).  

No campo educacional, percebe-se um processo de 

reformulação favorecido pela incorporação das TDIC na 

educação permanente, em que se destacam a descentralização 

e a individualização do processo ensino-aprendizagem. Este 

cenário desafia as instituições de ensino a aumentar a produção 

de conhecimento sobre o uso de tecnologias de informação e 

comunicação  na pesquisa, no ensino-aprendizagem e na 

gestão do sistema de saúde (TENÓRIO, 2014). 

No processo de trabalho assistencial, foram encontrados 

na literatura aspectos relacionados à documentação e ao 

registro de Enfermagem. Este achado possibilita a implantação 

do processo de Enfermagem, confere qualidade do cuidado 

prestado e promove o atendimento individualizado aos 

usuários. Também foi encontrado o desenvolvimento de 

software relacionado ao dimensionamento da equipe de 

enfermagem e implantação da sistematização da assistência 

(SANTOS; MARIN, 2018; PORTAL TELEMEDICINA, 2019 ). 

O uso das TDIC  expande a capacidade do profissional 

no processo de tomada de decisão e segunda opinião, quando 

este se encontra diante de situações clínicas com as quais não 

tem domínio completo, sendo ressaltados a webconferência, 

videoconferência e sistemas de telessaúde (REZENDE; 

OLIVEIRA; FRIESTINO, 2017). 
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Neste sentido, as TDIC vêm se tornando recursos 

capazes de potencializar a busca, o acesso e principalmente a 

efetividade das ações dos profissionais de saúde, tornando-se 

uma ferramenta de apoio às atividades, auxiliando na tomada 

de decisão e aquisição de conhecimento. Como resultado 

dessa expansão tecnológica, tem-se profissionais mais 

capacitados para propor mudanças e melhorar o atendimento 

dos serviços de saúde por meio de ações de inovação de 

processos de saúde, potencializando assim suas competências 

no trabalho em saúde (SALVADOR, 2015). 

Acredita-se que estas tecnologias permitem visualizar 

novas formas de prestar assistência, considerando as 

necessidades dos profissionais e, com isso, colaborando para 

a transformação das realidades práticas locais. 

Os artigos analisados associam, por fim, a incorporação 

das TDIC na pesquisa em Enfermagem. Vislumbra-se a coleta 

de dados via internet, software para análise de dados, utilização 

de chat e e-group para discussão de  grupos virtuais, além de 

implantação de sistema de videoconferência aplicado a 

ambientes de pesquisa. 

 

CONCLUSÕES  

 

A análise bibliométrica pode se configurar em uma 

metodologia importante para a Enfermagem, por desvelar 

padrões de pesquisa e identificação de tendências.  Neste 

sentido, este estudo possibilitou uma visão geral do que está 

sendo produzido e publicado pela Enfermagem, no cenário 

brasileiro, no que se refere à temática das tecnologias digitais 

da informação e comunicação.  
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Os achados permitiram identificar que as produções 

científicas concentram-se em instituições da região sudeste do 

Brasil, provenientes de autores com títulos de doutorado e 

mestrado. Observa-se a tendência da incorporação das 

tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino da 

Enfermagem por meio do desenvolvimento de objetos digitais, 

seja com experiência presencial ou com cursos à distância. 

Salienta-se que as considerações desenvolvidas até 

aqui evidenciam o uso de tecnologias a partir de artigos 

originais disponibilizados eletronicamente em revistas editadas 

no Brasil, o que se apresenta como uma limitação desse 

estudo, já que não implica em similaridades com outros locais. 

Mesmo com o avanço tecnológico, novos estudos se 

fazem necessários e uma maior divulgação das pesquisas na 

área de Enfermagem sobre a incorporação das tecnologias 

digitais de informação e comunicação. Também se observa a 

necessidade das publicações científicas apresentarem 

desenhos metodológicos rigorosos que possam avaliar o 

impacto dessas tecnologias na práxis e no ensino da 

Enfermagem. 
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RESUMO: as Práticas Integrativas e Complementares foram 
inseridas como um novo tipo de estratégia de abordagem ao 
usuário, considerando estimular mecanismos de prevenção de 
agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 
eficazes e seguras. Esse estudo tem como objetivo 
Identificar  na literatura o estado atual do conhecimento sobre o 
uso de terapias complementares como método não 
farmacológico para o alívio da dor em pacientes críticos. Foi 
executada uma consulta aos acervos das seguintes bases 
eletrônicas: Cummulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature, Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online, e The Cochrane Library. A busca produziu um total de 
338 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 
foram selecionados sete artigos para análise e extração dos 
resultados. Essas práticas vêm apresentando resultados, como: 
redução da dor e dos efeitos adversos causados pelas terapias 
convencionais, bem como a diminuição da frequência cardíaca, 
ansiedade e tempo de internação no hospital e também 
apresenta contenção significativa de custos com tratamentos 

mailto:eloysasantos18@hotmail.com.br


USO DE TERAPIAS COMPLEMENTARES NO ALÍVIO DA DOR EM PACIENTES 

CRITICOS: REVISÃO DE ESCOPO 

2 
 

medicamentosos. Embora nota-se que há uma quantidade 
reduzida de estudos disponíveis na literatura a respeito. 
Palavras-chave: Terapias complementares. Manejo da dor. 
Terapia intensiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza as 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs como 

parte da chamada Medicina Tradicional Chinesa (MTC) ou 

Medicina Complementar e Alternativa. A partir disso, no Brasil, 

foram introduzidas no Sistema Único de Saúde (SUS) através 

da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS (PNPIC), determinada pela Portaria GM/MS nº 971, de 

3 de maio de 2006 (BRASIL, 2018).     Desde então, 

foram emitidos diversas resoluções e documentos com 

orientações sobre essas práticas, reiterando o seu objetivo de 

incentivar os Estados-membros na criação e implementação 

das políticas públicas para uso racional e integrado dessas 

práticas complementares no sistema nacional de atenção à 

saúde, estimulando também o aprimoramento dessas 

atividades gerando uma melhor qualidade,  eficácia e 

segurança na assistência prestada ao paciente (BRASIL, 2018). 

       As PICS foram 

inseridas como um novo tipo de estratégia de abordagem ao 

usuário, considerando estimular mecanismos de prevenção de 

agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, promovendo uma escuta diferenciada, 

criando e fortalecendo vínculos terapêuticos para atender aos 

pacientes de forma integral (BRASIL, 2018).   

    A oferta destas práticas tem se 
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mostrado muito elevadas nos serviços de saúde uma vez que o 

modelo biomédico estar apresentando certas limitações, tais 

como: custo elevados, pouca resolutividade em muitos casos, 

efeitos colaterais, adversas dos medicamentos entre outros 

(HAEFFNER et al., 2012).        

 O SUS, por sua vez, disponibiliza 29 práticas integrativas 

e complementares de forma integral e gratuita, no entanto em 

pacientes críticos só algumas dessas podem ser utilizadas, 

dentre elas, identificar-se:  

Apiterapia é uma modalidade das PICs que utiliza 

produtos derivados de abelhas para fins terapêuticos, esses 

produtos incluem mel, própolis, pólen, larvas de zangão entre 

outros (BRASIL, 2019). 

 Outra prática muito utilizada é a aromaterapia que utiliza 

óleos essenciais, concentrados voláteis extraídos de vegetais 

com o objetivo de recuperar o equilíbrio e a harmonia dos 

organismos, promovendo saúde física e mental  (BRASIL, 

2019).         Na 

terapia Ayurveda os tratamentos consideram a particularidade 

de cada pessoa, utilizam técnicas de relaxamento, plantas 

medicinais, posturas corporais, massagens, técnicas 

respiratórias (pranayamas), mudras (posições e exercícios) e 

cuidados dietéticos (BRASIL, 2019). 

 Na Homeopatia utilizam-se substâncias altamente 

diluídas (doses infinitesimais) que buscam desencadear o 

sistema de cura natural do organismo por meio de propriedade 

latentes (BRASIL, 2019).  

Se tratando da Medicina antroposófica/antroposofia que 

é outra prática bastante utilizada pelo profissional do SUS, esta 

que atua de maneira integrativa e utilizam diversos recursos 

terapêuticos conciliando medicamentos e terapias 
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convencionais com outros específicos de sua abordagem, como 

aplicações externas, banhos terapêuticos, terapias físicas, 

arteterapia, aconselhamento biográfico, quirofonética (BRASIL, 

2019). 

 Outra terapêutica amplamente utilizada é a  medicina 

tradicional chinesa (MTC), como a acupuntura, que consiste em 

estimular pontos espalhados por todo o corpo, ao longo dos 

meridianos, por meio da inserção de finas agulhas filiformes 

metálicas, visando à promoção, manutenção e recuperação da 

saúde, bem como a prevenção de agravos e doenças (BRASIL, 

2019).  

Uma prática que também pode ser utilizada em 

pacientes críticos é a musicoterapia que consiste na utilização 

de música e/ou seus elementos: som, ritmo, melodia e 

harmonia. Com o objetivo de atender necessidades físicas, 

emocionais, mentais, espirituais, sociais e cognitivas do 

indivíduo proporcionando a liberação de endorfina, o que tem 

um impacto na melhora do humor dos pacientes e na redução 

da ansiedade (BRASIL, 2019; MENDES et al., 2019). 

A depender da situação do paciente crítico se pode 

utilizar a Osteopatia, por meio da manipulação do sistema 

músculo esquelético (ossos, músculos e articulações), do 

stretching, dos tratamentos para a disfunção da articulação 

temporo-mandibular, e da mobilidade para vísceras (BRASIL, 

2019).         Já 

o REIKI é uma técnica que utiliza a imposição das mãos como 

fonte de energia vital revitalizar e harmonizar o corpo visando 

promover o equilíbrio energético, necessário ao bem-estar 

físico e mental. Busca fortalecer os locais onde se encontram 

bloqueios (nós energéticos). Com isso, elimina as toxinas, 
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equilibrando o funcionamento celular, e restabelece o fluxo de 

energia vital (BRASIL, 2019). 

As terapias de florais também são bastante utilizadas 

pelos profissionais da saúde, é um tipo de Prática terapêutica 

que utiliza essências derivadas de flores para atuar nos estados 

mentais e emocionais (BRASIL, 2019). 

No caso de pacientes críticos que são expostos a 

múltiplos procedimentos que podem ser dolorosos, estes que 

estão sob condições adversas que os impedem de verbalizar a 

presença ou ausência da dor, seja por alterações do nível de 

consciência, dos efeitos de agentes sedativos e/ou uso da 

ventilação mecânica, a mensuração da dor só pode ser obtida 

por meio indireto (KAWAGOE; MATUOKA; SALVETTI, 2017). 

Nessa perspectiva é imprescindível que os profissionais 

da saúde compreendam as necessidades de ter um olhar 

humanístico diante do paciente crítico. Para que com isso, seja 

possível visualizar que as condutas dos profissionais 

emergencistas vão além de simples cuidados e realização de 

procedimentos biológicos. 

     A dor pode ser definida como um conjunto de sensações 

subjetivas que podem estar em concomitância com situações 

de dano real, ou não, aos tecidos. É considerado como o quinto 

sinal vital, que deve ser levada em consideração no momento 

da avaliação clínica. Além da abordagem farmacológica, o uso 

de métodos adjuvantes no tratamento da dor, como terapias 

complementares, caracterizam a busca do usuário por uma 

assistência integral e qualificada (CORDEIRO; COSTA, 2014). 

    Diante disso as PICs vêm como um 

método positivo e complementar que tem o objetivo de ofertar 

uma melhor assistência a esses pacientes, incluída como uma 

ferramenta que auxilia a terapêutica farmacológica 
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proporcionando diversos benefícios a esses indivíduos, dessa 

forma, essa prática se soma ao tratamento convencional 

ajudando assim no enfrentamento das enfermidades. 

Os efeitos benéficos da utilização das PICs são diversos. 

Além do alivio da dor, do estresse e da tensão muscular, 

aumenta a qualidade do sono e imunidade. Também reduz a 

ansiedade e melhora quadros depressivos. Mesmo as PICs não 

sendo tão usadas no contexto da alta complexidade o Brasil é 

referência mundial nessas práticas, principalmente se tratando 

do uso destas na atenção básica. A influência do crescimento e 

revalorização das PICs tem impactado os profissionais de 

saúde. (BRASIL, 2019; MARTINS, 2016).    É 

importante que os profissionais compreendam a necessidade 

de inovar as práticas e tecnologias de cuidado, pois assim irá 

atender a complexidade que envolve o processo saúde-doença. 

Ao passo que nem sempre é possível curar ou aliviar os 

sintomas de uma dada doença com a medicina que utiliza os 

medicamentos, haja vista que algumas doenças terminais ou 

tratamentos paliativos exigem terapias medicamentosas 

agressivas que podem desencadear diversos efeitos colaterais 

(MENDES et al., 2019).     

Dado o exposto, o presente estudo justifica-se pela 

contribuição benéfica que as terapias complementares podem 

trazer, além do fácil acesso e aplicabilidade e também pela 

necessidade do fortalecimento e adoção de práticas 

assistenciais voltadas para a redução da dor durante 

procedimentos dolorosos, respaldadas por evidências 

científicas. Ademais, pela contribuição econômica favorável, 

uma vez que, essas práticas requerem baixo custo. 

Nesse contexto, esse estudo objetiva identificar na 

literatura o estado atual do conhecimento sobre o uso de 
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terapias complementares como método não farmacológico para 

o alívio da dor em pacientes críticos.  

MATERIAIS E MÉTODO  

 

 O seguinte estudo trata-se de uma revisão de escopo 

elaborada em outubro de 2019. Esse delineamento de revisão 

tem como finalidade averiguar os principais conceitos presentes 

na literatura sobre uma determinada área do conhecimento, 

com o intuito de mapear e sistematizar os dados obtidos e assim 

reconhecer lacunas e possíveis falhas investigativas nos 

mesmos (BRIGGS, 2015).      

 Com o intento de elaborar uma pesquisa fidedigna, utilizou-

se a ferramenta metodológica fornecida pelo Joanna Briggs 

Institute - População, Conceito e Contexto (PCC) - para 

embasar a questão de pesquisa e estratégias de busca. Isto 

posto, obteve-se: População - Pacientes críticos; Conceito - as 

terapias complementares para o alívio da dor em pacientes 

críticos e Contexto: atendimento de emergência e urgência. 

 No que tange à questão norteadora, elaborou-se como 

objeto de estudo identificar na literatura o estado atual do 

conhecimento sobre o uso de terapias complementares como 

método não farmacológico para o alívio da dor em pacientes 

críticos. À vista disso, foi construída a seguinte indagação: de 

que forma o uso de terapias complementares se configuram 

como método eficaz para o alívio da dor em pacientes críticos?

  Foi executada a busca no portal de periódicos 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da 

consulta aos acervos das seguintes bases eletrônicas: 

Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System 
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Online (MEDLINE), e The Cochrane Library (COCHRANE). 

Utilizou-se os cruzamentos adquiridos através dos descritores 

indexados no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

Terapias complementares; Manejo da dor; Emergência; Terapia 

Intensiva, e no Medical Subject Headings (MeSH) teve-se: 

Complementary Therapies; pain management; Emergencies 

e  Intensive care, empregando o operador booleano AND. 

   Como critérios de inclusão adotou-se: manuais, 

boletins epidemiológicos, teses, dissertações e artigos online 

gratuitos disponíveis em texto completo; com um espaço 

temporal de até cinco anos e que respondam à questão 

norteadora. Foram excluídos do estudo artigos duplicados nas 

bases, bem como materiais que não respondem a questão de 

pesquisa.     A partir disso, realizou-se a 

investigação dos materiais encontrados e discussão dos dados levantados através 

dos estudos, onde foram selecionadas sete publicações científicas para o 

desenvolvimento dessa revisão. As evidências foram selecionadas conforme 

mostrado na Figura 1. 

  

http://decs.bvs.br/
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas 

diretrizes do PRISMA (adaptado). Natal, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2019. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos critérios de busca, triagem, elegibilidade e 

inclusão, foram selecionados artigos para extração e análise 

dos resultados referentes ao uso de terapias complementares 

no alívio da dor de pacientes críticos. De acordo com as 

estratégias de busca estabelecidas foram encontrados um total 

de 186 publicações na base de dados CINAHL, 142 na 

MEDLINE, 19 na COCHRANE e três na SCIELO. Produzindo 

um total de 338 artigos. Dentre esses, foram excluídos 217 

publicações por não estarem disponíveis gratuitamente em 

texto completo nas bases de dados.  
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Posteriormente, foram descartados do estudo 13 artigos 

por terem sido identificados como duplicatas e 94 por não se 

encaixarem nos parâmetros estabelecidos para seleção. Por 

fim, após a aplicação dos critérios de elegibilidade foi possível 

selecionar sete publicações, entre os anos de 2015 e 2019, 

para análise e extração dos resultados. 

Os dados foram sumarizados (Figura 2) a partir da 

identificação dos autores, bem como o ano de publicação das 

evidências, os objetivos dos estudos, os tipos de terapias 

complementares mais utilizados na literatura mundial como 

intervenções para o alívio da dor e os desfechos mais 

consideráveis referentes às terapêuticas abordadas. 

 

Figura 2. Dados selecionados para extração dos resultados. 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 

 

Estudo Objetivo Intervenção Desfecho 

 

Moreira et al 

(2019). 
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Koç (2018). 
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animais de 

estimação, 

massoterapia, 

musicoterapia, 

arteterapia, 

imagens 

guiadas, terapia 

de relaxamento 

e Reiki e toque 

terapêutico. 

 

 

 

O reike mostrou 

uma alta 

capacidade de 

estimular o 

processo natural 

de cura e induzir 

relaxamento. 
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Papathanassogl

ou, Park (2016). 

 

 

Identificar quais 

são as melhores 

condições de 

tratamento de 

pacientes 

críticos, e 

integrar terapias 

integrativas em 

terapia intensiva. 

Meditação, 

imagens 

guiadas, 

musicoterapia, 

quiropraxia, 

massagem, 

rolfing, Reiki, 

toque 

terapêutico, 

terapias 

baseadas em 

bio-

eletromagnética. 

 

Foram 

documentados 

efeitos 

favoráveis de 

intervenções 

integrativas em 

comparação 

apenas com o 

tratamento 

padrão. Os 

resultados são 

convincentes e 

incluem índices 

de dor 

diminuídos, 

pressão arterial 

sistólica e 

frequência 

cardíaca, 

ingestão de 

sedativos e 

analgésicos, 

ansiedade dos 

pacientes, 

tempo de 

permanência, 

duração da 

ventilação 

mecânica e 

melhorias no 

desmame, 

qualidade do 

sono, satisfação 

do paciente com 

o atendimento e 

custo do 

atendimento. 
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Hu et al (2015). 

 

Estabelecer se 

as intervenções 

não 

farmacológicas 

são seguras e 

clinicamente 

eficazes para 

melhorar a 

qualidade do 

sono e reduzir o 

tempo de 

permanência na 

UTI em adultos 

gravemente 

enfermos. 

Massagem, 

musicoterapia, 

aromaterapia, 

terapias de 

relaxamento. 

 

Os resultados 

incluíram 

resultados 

objetivos do 

sono, qualidade 

e quantidade 

subjetiva do 

sono, risco de 

delirium, 

satisfação do 

participante, 

tempo de 

permanência na 

UTI e eventos 

adversos.  

 

 

 

 

 

Pak et al (2015). 

Sugerir que os 

serviços 

médicos de 

paramédicos e 

de emergência 

devem 

considerar a 

aplicação de 

terapias 

complementares 

e alternativas 

para reduzir o 

uso de 

intervenções 

farmacológicas. 

Hipnose, 

acupuntura, 

massagem e 

acupressão, 

quiropraxia e 

estimulação 

elétrica nervosa 

transcutânea 

(TENS), 

aplicação de frio 

ou calor. 

 

A acupuntura e 

acupressão 

mostram-se 

mais relevantes 

em sua eficácia 

no alívio de dor 

aguda e crônica.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considera-se a qualidade de vida como um sentimento 

de bem-estar em relação a si próprio, assim como o 

envolvimento com outras pessoas em seu convívio e até 

mesmo com sua própria doença. As evidências encontradas 
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nesta revisão apontam que as pessoas buscam alternativas 

além da medicina tradicional para eliminar suas doenças e 

dificuldades para alcançar o bem-estar, sanando sintomas 

como a dor.  

Identificou-se na literatura que há uma predominância do 

uso da musicoterapia, massagem e toque terapêutico, 

aromaterapia, acupuntura e REIKE, perante as demais. 

Aproximadamente 85,7% dos estudos trazem a musicoterapia 

como intervenção principal, fazendo dela a prática mais 

utilizada para promover o alívio da dor em pacientes críticos. 

Seguido pela presença de massagem e toque terapêutico 

relatados em 57,1% dos artigos; aromaterapia e acupuntura em 

42,8% das amostras e REIKE em cerca de 28,5% das 

publicações. 

De acordo com estudo realizado por Koç (2018), 46,4% 

dos pacientes participantes acolhidos na emergência, 

afirmaram recorrer à medicina alternativa para  se sentirem 

melhores. Bem como, para proporcionar relaxamento, estimular 

o sistema imunológico, reduzir ansiedade, entre outros. Dentre 

esses, 50,8% julgam o tratamento medicamentoso como mais 

eficiente. Relatou ainda que a crença de que essas terapias 

possam auxiliar no processo de cura gera um aumento 

considerável de sua utilização pelos pacientes. 

 Para os usuários que permanecem internados por um 

período de tempo prolongado na unidade terapia intensiva, um 

ponto que também pode ser abordado é o momento de 

descanso, que se torna de fundamental importância para 

promover a recuperação. Entretanto, estes sofrem com 

interrupções constantes do sono que podem ser causados por: 

estresse psicológico, efeitos adversos da terapêutica utilizada e 

até mesmo o próprio ambiente da unidade de terapia intensiva 
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pode gerar tal desfecho, acarretando distúrbios do sono (FANG 

HU et al., 2015). 

Foi observado que a utilização das terapias 

complementares e sua rápida aceitação pelos usuários podem 

está associada à falta de satisfação com a terapêutica 

medicamentosa tradicional. Uma vez que estas são capazes de 

promover alívio da dor e bem estar físico, mental e espiritual, 

além da facilidade em manusear tais práticas.   Estudos 

mostraram ainda que as terapias não farmacológicas são 

comumente aplicadas em casos de dores crônicas, mas quando 

se trata de dores agudas, causadas principalmente por injúria 

tecidual e trauma, se tem frequentemente a utilização de 

analgésicos opióides (como morfina e fentanil), que são tidos 

como “padrão ouro” para o manejo da dor na emergência. No 

entanto, a aplicabilidade desse tipo de intervenção ajuda o 

profissional intensivista a humanizar o tratamento e enxergar o 

paciente de forma holística (KRAMLICH, 2017; PAK et al., 

2015). 

Apesar de todo o aparato tecnológico existente nas 

unidades de terapia intensiva, nota-se que pouco se sabe sobre 

o que um paciente crítico realmente precisa para alcançar seu 

bem estar físico e mental. Papathanassoglou e Park (2016) 

alegam que cada paciente tem um potencial de cura que deve 

ser instigado e levado em consideração no momento do 

tratamento clínico, e que é imperativo promover a proteção e 

conforto do cliente diante dos inúmeros efeitos colaterais 

provocados pelas medicações usadas na emergência. 

A prática da medicina alternativa como complemento da 

assistência médica tradicional, vem se difundindo rapidamente 

pelo ocidente. Alguns fatores como: baixo custo, facilidade do 

acesso da população e técnica descomplicada contribuem para 
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essa grande adesão por parte dos usuários, além de 

proporcional um cuidado de forma holística e focada no bem-

estar geral do paciente (FERREIRA et al., 2017; MOREIRA et 

al., 2019). 

Diversos estudos apontam como efeitos positivos dessas 

intervenções a redução da dor, da pressão arterial sistólica, 

frequência cardíaca, ansiedade e do tempo de permanência no 

hospital. Assim como uma considerável diminuição da 

quantidade de analgésicos e sedativos ingeridos e, 

consequentemente, redução dos custos do tratamento 

(PAPATHANASSOGLOU; PARK, 2016).   

 

CONCLUSÕES  

 

A aplicação das PICs para o alivio da dor em pacientes 

críticos ainda é escassa, entretanto nos limitados estudos 

realizados essas práticas vem apresentando bons resultados, 

como a redução da dor e dos efeitos adversos causados pelas 

terapias convencionais, bem como a diminuição da frequência 

cardíaca, ansiedade e tempo de internação no hospital e 

também apresenta contenção significativa de custos com 

tratamentos medicamentosos, além de proporcionar uma 

aproximação entre o profissional e o paciente fazendo com que 

o mesmo tenha um cuidado holístico.  

Em consonância com a literatura, as terapias 

complementares mais utilizadas atualmente a nível mundial são 

respectivamente: musicoterapia, massagem e toque 

terapêutico, aromaterapia, acupuntura e REIKE. 

A combinação entre os métodos não  farmacológicos e 

analgésicos tem sido tratada por diversos pesquisadores como 

uma alternativa eficaz para o paciente que se encontra em 
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sofrimento. Embora nota-se que há uma quantidade reduzida 

de estudos disponíveis na literatura a respeito, que 

documentam de forma fidedigna tal ação.    

 A prática médica assistencial para o tratamento tanto da 

dor aguda como a dor crônica em pacientes críticos , tem se 

solidificado cada vez mais ao longo dos através de evidências 

comprovadas cientificamente, focando nas intervenções 

medicamentosas tradicionais. Apesar disso, estudos indicam 

que as terapias complementares em saúde vêm se 

desenvolvendo consideravelmente ao longo dos últimos anos e 

têm se mostrado crucial no alívio da dor. 

Dado o exposto, o aumento progressivo número de 

profissionais capacitados e habilitados para atuarem nas mais 

diversas esféricas terapêuticas que vão além dos 

conhecimentos tradicionais, vem sendo valorizado e tornando 

algo necessário. 
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RESUMO: O parto constitui um dos principais acontecimentos 
na vida da mulher, pois é o evento que resulta no nascimento 
de uma nova vida. Durante o século XX, observou-se a 
necessidade de intervenções médicas em partos de alto risco, 
para evitar a morte materna e neonatal. Entretanto, essas 
práticas tornaram-se mecanizadas, fragmentadas e 
desumanizadas, que diminuem a autonomia da mulher e viola 
seus direitos. Este estudo teve por objetivo ampliar os 
conhecimentos sobre violência obstétrica, abordando visões 
diferentes sobre este tema, e possibilitando o entendimento da 
importância da humanização do parto. Realizou-se uma revisão 
integrativa de literatura, de abordagem qualitativa, do tipo 
descritiva. Para sua formação a coleta de dados ocorreu em 
outubro de 2019 a partir de levantamento das publicações 
disponibilizadas nas bases de dados: BVS e SciELO. Foi 
observado índices elevados de violência obstétrica nos estudos 
analisados, além disso, o termo supracitado é pouco difundido 
pois alguns profissionais têm resistência em utilizá-lo, e, ainda 
acreditam que é uma intervenção necessária. A falta de 
conhecimento é uma das principais fontes para a realização de 
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práticas desumanas, na qual algumas ações não são 
consideradas como violência por parte de muitos profissionais 
e quando tais procedimentos são considerados uma prática 
danosa, vem associados ao discurso de que a intervenção foi 
uma ajuda à parturiente.  
Palavras-chave: Violência. Obstetrícia. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O parto constitui um dos principais acontecimentos na 

vida da mulher, pois é o evento que resulta no nascimento de 

uma nova vida. É uma experiência que perpassa aspectos 

psicológicos, emocionais e sociais, sendo vivida de acordo com 

a cultura em que cada mulher está inserida. A forma de parir é 

igualmente influenciada por essa cultura e modificou-se muito 

até os dias atuais, devido às grandes formas tecnológicas e a 

necessidade de utilizar um tempo reduzido para realização de 

cada parto (POMPEU et al, 2017; SILVA, NASCIMENTO, 

COELHO, 2015). 

A institucionalização do parto, no século XX, fez com que 

este evento requeresse o uso de tecnologias durante a 

assistência, diante de situações classificadas como de alto risco 

à mãe e ao bebê, acarretando na diminuição dos índices de 

morte materna e neonatal. Todavia, essas práticas passaram a 

ser vistas como mecanizadas, fragmentadas e desumanizadas, 

pelo excesso de intervenções desnecessárias, cerceando a 

autonomia feminina no momento do parto, tornando-se, no 

campo feminista e obstétrico, um evento de caráter violento e 

violador de direitos (LEAL et al, 2018; FERREIRA, MACHADO, 

MESQUITA, 2014). 

Nesse contexto, o evento fisiológico de parir e nascer 

passou a ser entendido como patológico, privilegiando a 
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despersonalização e a técnica medicalizada, trazendo grandes 

prejuízos ao apoio, ao estímulo e ao carinho à mulher durante 

o ciclo gravídico-puerperal não se preocupando com as 

necessidades da mãe e do recém-nascido. Desta forma, a 

mulher e seu bebê passaram a ter uma assistência com maior 

número de práticas intervencionistas, sem que nada fosse 

esclarecido ou consentido. A partir deste momento, o parto 

passou a ser vivenciado com intenso sofrimento físico e moral, 

o que acarretou em tensão, medo e muita dor, vivenciada pelas 

parturientes (FERREIRA, MACHADO, MESQUITA, 2014; 

KOPERECK et al, 2018). 

 Gravidez e parto são aspectos muito importantes da 

saúde reprodutiva, assim como os direitos das mulheres a 

esses processos naturais. Elas têm o direito de tomar decisões 

informadas durante o mesmo, livres de coerção, que as levam 

a ter o nascimento que desejam. O parto não é um evento 

médico que requer múltiplas intervenções, mas sim um 

processo fisiológico de reprodução que deve ser baseado em 

uma questão de direitos humanos e justiça social. O parto é um 

ato natural e fisiológico do processo reprodutivo, através do 

qual o feto é expulso do útero para o exterior, culminando com 

o processo de gestação. No entanto, sua atenção tem sido 

tradicionalmente convertida em um ato médico individual, 

particularmente para o campo de ação da especialidade 

obstétrica (FERREIRA, MACHADO, MESQUITA, 2014; 

RODRIGUES, 2014).  

Contudo, a violência vem ganhando caráter endêmico 

em todo o mundo, estando presente na vida de milhões de 

pessoas, famílias e comunidades cotidianamente. No entanto, 

a violência contra a mulher está em larga expansão ao qual 

apresenta-se em distintas formas e expressões que tem sido 

extremamente presente e muitas vezes não identificada, como 
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a violência obstétrica (KOPERECK et al, 2018). 

A expressão “violência obstétrica” foi criada pelo então 

presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da 

Venezuela, o Doutor Rogelio Pérez D’Gregorio, e a partir de 

então batizou as lutas dos movimentos em torno da erradicação 

e penalidade das posturas e práticas violentas que ocorrem na 

dinâmica da parturição. A criação do termo ocorreu no ano de 

2010 e foi publicado no Jornal Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia, quando foi tipificada (MARIANI, NETO, 2016). 
 A partir do reconhecimento da ocorrência dessa violação 

à mulher, a terminologia violência obstétrica foi empregada, 

sendo definida como uma apropriação do corpo feminino e de 

sua autonomia reprodutiva, durante o processo do pré-parto, 

parto e pós-parto, pelos profissionais da área da saúde, 

expondo a mulher a condutas desumanizadas, à utilização de 

procedimentos dolorosos ou constrangedores, bem como de 

medicação sem a real necessidade, convertendo o processo 

natural de nascimento em patológico, e uso de atitudes 

abusivas no que tange ao psicológico feminino (LEAL et al, 

2018).  

Mediante aos fatos expostos, percebe-se a necessidade 

da realização de estudos com a temática da violência obstétrica 

com vistas a traçar estratégias de atenção ao processo de pré-

parto, parto e puerpério com o mínimo de intervenções 

desnecessárias. Dessa forma delineou-se o objeto desse 

estudo com a formulação da seguinte questão norteadora: O 

que é violência obstétrica e qual a percepção das puérperas e 

da enfermagem obstétrica?  

Portanto, diante da complexidade e da relevância das 

informações a presente revisão de literatura objetivou ampliar 

os conhecimentos sobre violência obstétrica, abordando visões 

diferentes sobre a temática, e possibilitando o entendimento da 
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importância da humanização do parto pelos profissionais de 

saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura, de abordagem qualitativa, do tipo descritiva. A 

pesquisa foi realizada a partir de levantamento das publicações 

presentes nos seguintes sites de busca Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

e dispiníveis 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 Bases de Dados em Enfermagem (BDENF).  

Para sua formação a coleta de dados ocorreu em outubro 

de 2019, baseado na seguinte questão norteadora: “O que é 

violência obstétrica e qual a percepção das puérperas e da 

enfermagem obstétrica?” Dessa forma, iniciou-se as pesquisas 

selecionando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

sendo eles: “violência”, “obstetrícia” e “enfermagem” unidos 

com o operador boleano “AND” onde foi realizado um 

cruzamento em dupla sendo encontrados um total de 257 

artigos nas Bases de dados: MEDLINE, LILACS e BDENF. 

Os critérios para inclusão das publicações foram: I) 

artigos disponíveis na íntegra; II) publicações nos últimos cinco 

anos; III) língua portuguesa e espanhola; IV) atendimento à 

questão norteadora. Os critérios de exclusão foram: I) 

Notoriedade científica duvidosa; II) Publicações repetidas; e III) 

Literatura cinzenta. 

A busca na BVS resultou em 186 (cento e oitenta e seis) 

artigos, utilizando o filtro “ano de publicação” resultou em 79 

(setenta e nove) artigos, e, após a leitura dos títulos e resumos 
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foram selecionados 10 (dez) artigos, sendo 2 (dois) na BDENF, 

2 (dois) na MEDLINE e 6 (seis) na LILACS. Na SciELO, foram 

encontrados 71 (setenta e um) artigos, após utilizar o filtro “ano 

de publicação”, ficaram 22 (vinte e dois) artigos. Seguidamente, 

ocorreu a leitura dos títulos, onde restaram 6 (seis) artigos com 

a posterior análise dos resumos, selecionamos 4 (quatro) 

artigos.  

Após leitura o corpus de análise foi composto por 11 

artigos. Dessa forma, todo material selecionado foi lido, 

analisado e comparado entre si para condensação do 

conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 exibe a distribuição dos artigos localizados a 

partir dos descritores selecionados de acordo com os sites de 

busca. 
 

Tabela 1. Distribuição dos artigos selecionados para a revisão 

conforme os sites de busca. 

Site de Busca Encontrados Excluídos Selecionados Utilizados 

BVS 186 176 10 8 

SciELO 71 67 4 3 

Total 257 243 14 11 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

O Quadro 1 exibe as características levantadas dos 

estudos selecionados para compor a discussão do estudo: 

autor principal, título do estudo, objetivos do estudo, ano de 

publicação e revista de publicação. 
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Quadro 1. Distribuição dos artigos de acordo com autor, título, 

objetivos, ano e revista de publicação. 

Autor 

Principal 

Título do 

estudo 

Objetivos da 

pesquisa 

Ano de 

publicaçã

o 

Revista de 

publicação 

DINIZ, S. 

Violência 

obstétrica 

como questão 

para a saúde 

pública no 

brasil: origens, 

definições, 

tipologia, 

impactos sobre 

a saúde 

materna, e 

propostas para 

sua prevenção 

Mapear origens, 

definições, 

tipologia, 

impactos na 

saúde materna e 

propostas de 

prevenção e 

superação da 

Violência 

Obstétrica. 

 

 

2015 

Journal of 

Human 

Growth and 

Development 

PEREIRA, D 

A peregrinação 

no período 

reprodutivo: 

uma violência 

no campo 

obstétrico 

Analisar as 

percepções das 

mulheres acerca 

da assistência 

obstétrica no que 

se refere ao 

atendimento de 

seus direito de 

acesso ao 

serviço de saúde 

durante o 

processo de 

parto e 

nascimento. 

2015 

Escola Anna 

Nery Revista 

de 

Enfermagem 

DE 

OLIVEIRA, 

P. 

Fatores 

associados à 

violência 

obstétrica na 

assistência ao 

parto vaginal 

em uma 

maternidade de 

alta 

Analisar os 

fatores 

associados à 

violência 

obstétrica de 

acordo com as 

práticas não 

recomendadas 

na assistência ao 

2016 

Revista 

Brasileira de 

Saúde 

Materno 

Infantil 
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complexidade 

em Recife, 

Pernambuco. 

parto vaginal em 

uma maternidade 

escola e de 

referência da 

Cidade do 

Recife. 

SENA, L. 

Violência 

obstétrica no 

Brasil e o 

ciberativismo 

de mulheres 

mães: relato de 

duas 

experiências 

Relatar duas 

iniciativas 

desenvolvidas 

em ambiente de 

conectividade, 

utilizando as 

novas mídias 

como ferramenta: 

o Teste da 

Violência 

Obstétrica e o 

videodocumentár

io “Violência 

obstétrica – a voz 

das brasileiras”. 

2016 

Interface-

Comunicaçã

o, Saúde, 

Educação 

SADLER, M. 

Para além do 

desrespeitos e 

do abuso: as 

dimensões 

estruturais da 

violência 

obstétrica 

Abordar as 

dimensões 

estruturais da 

violência 

obstétrica. 

2016 

Reproductive 

health 

matters 

AL, M. 

 

La violencia 

obstétrica: un 

fenómeno 

vinculado a la 

violación de los 

derechos 

elementales de 

la mujer 

Analisar a 

violência 

obstétrica como 

uma forma de 

violência contra 

as mulheres e 

violação dos 

direitos 

humanos. 

2017 

Medicina 

Legal de 

Costa Rica 

RODRIGUE

S, D. 

O 

Descumprimen

to Da Lei Do 

Acompanhante 

Como Agravo À 

 

Analisar a 

percepção das 

mulheres acerca 

do 

2017 

Revista 

Texto & 

Contexto-

Enfermagem 
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Saúde 

Obstétrica 

descumprimento 

da Lei do 

Acompanhante, 

com foco no seu 

direito constituído 

legalmente e nos 

sentimentos por 

elas vivenciados 

durante o parto e 

o nascimento. 

DA COSTA, 

K. 

Prática da 

episiotomia no 

parto: desafios 

para a 

enfermagem 

Identificar o 

conhecimento de 

puérperas sobre 

a episiotomia e 

como se deu a 

realização dessa 

prática no parto. 

2017 

Revista de 

Enfermagem 

do Centro-

Oeste 

Mineiro 

OLIVEIRA, 

M. 

Percepções 

sobre 

violências 

obstétricas na 

ótica de 

puérperas 

Conhecer a 

percepção das 

puérperas no 

tocante às 

violências 

obstétricas. 

2017 

Revista de 

Enfermagem 

da 

Universidade 

Federal do 

Pernambuco 

LEAL, S. 

Percepção De 

Enfermeiras 

Obstétricas 

Acerca Da 

Violência 

Obstétrica. 

Conhecer a 

percepção de 

enfermeiras 

obstétricas 

acerca da 

violência 

obstétrica. 

2018 

Revista 

Cogitare 

Enfermagem 

OLIVEIRA, 

M 

Vivências de 

violência 

obstétrica 

experimentada

s por 

parturientes 

Analisar as 

experiências de 

trabalho de 

parto e parto de 

mulheres que 

sofreram 

violência 

obstétrica. 

2019 
ABCS Health 

Sciences 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Após a análise criteriosa dos artigos, observamos que 

existem altas taxas de violências obstétricas (V.O.), entretanto, 

grande parte das mulheres desconhecem tal crueldade. O 

artigo que trata desse tipo de violência como uma questão de 

saúde pública nos afirma e comprova isso. Apesar de ser 

considerado um tema “recente” ou um “novo” campo de estudo, 

o sofrimento das mulheres com a assistência ao parto é 

registrada em diferentes momentos históricos, ainda que sob 

denominações diversas, encontrando respostas em distintos 

contextos, e frequentemente tendo um impacto importante na 

mudança das práticas de cuidado no ciclo gravídico-puerperal 

(DINIZ et al, 2015). 

É importante salientar que estudos nos mostram que 

discussões sobre violência obstétrica chegaram tardiamente ao 

Brasil apesar de já ser tema também das políticas de saúde ao 

final da década de 1980: o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), por exemplo, reconhecia o 

tratamento impessoal e muitas vezes agressivo da atenção à 

saúde das mulheres. Porém, ainda que o tema estivesse na 

pauta feminista e mesmo na de políticas públicas, foi 

relativamente negligenciado, diante da resistência dos 

profissionais e de outras questões urgentes na agenda dos 

movimentos, e do problema da falta de acesso das mulheres 

pobres a serviços essenciais, o que influencia no 

desconhecimento da população (DINIZ et al, 2015; SENA, 

TESSER, 2017). 

Segundo Sadler et al (2016) e Sena e Tesser (2017), um 

conjunto de profissionais trouxeram essa temática para a 

Primeira Conferência Internacional para a Humanização do 

Nascimento, realizada no Brasil em 2000, pois havia altos 

índices de intervenções nos partos, além do crescente 

reconhecimento dos abusos em relação as mulheres. Não 
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podendo esquecer que, apenas entre 2007 e 2010 que o termo 

“violência obstétrica” passou a ser utilizado no país, com seus 

conteúdos e circunstâncias associadas ainda permanecendo 

em grande invisibilidade e/ou sendo naturalizadas por grande 

parte das gestantes, profissionais da saúde, gestores e 

população em geral. 

Em muitos países, mesmo nos mais desenvolvidos, nem 

sempre as melhores evidências são utilizadas para informar 

sobre a assistência à saúde materna; a prática é muito mais 

influenciada por crenças locais sobre o parto e pelas culturas 

profissionais ou organizacionais. Isto é particularmente visível 

quando se compara as variações nas taxas de intervenção 

entre países e mesmo entre instituições e profissionais de 

saúde no mesmo país (SADLER et al, 2016). O modelo de 

assistência ao TP e parto no Brasil é conhecido pelo 

intervencionismo e os resultados do estudo de Andrade et al 

(2016) corroboram essa prática, entretanto, as boas práticas 

foram aplicadas em 99% das parturientes, o que mostra um 

grande avanço na humanização da assistência ao parto. Em 

contrapartida, algum tipo de práticas consideradas prejudiciais 

ou desnecessárias ainda foram utilizadas em 89% das 

pacientes. 

É de extrema importância analisar a violência obstétrica 

de forma separada de outras formas de violência médica, 

reconhecendo as diferenças entre os maus-tratos às mulheres 

no parto e os maus tratos gerais a pacientes. A violência 

obstétrica conta com características particulares que exigem 

uma análise distinta: é uma questão feminista, um caso de 

violência de gênero; em geral, mulheres parindo estão 

saudáveis e não doentes; o parto e o nascimento podem ser 

interpretados como eventos sexuais, com a violência obstétrica 
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sendo frequentemente vivenciada e interpretada como estupro 

(DINIZ et al, 2015; SADLER et al, 2016). 

 No estudo realizado por Oliveira e Mercês (2017), um 

dos primeiros artigos citados nos resultados desta revisão, 

nota-se que inúmeros direitos foram violados. O fato de “deixar 

sofrer lá...” influenciará diretamente no trabalho de parto de 

forma negativa, pois como afirma Mendire et al (2017), haverá 

inibição da ocitocina endógena, o que impede a mulher de ter 

um parto seguro, com uma experiência prazerosa e tranquila. 

Tal ação proporcionará um parto prolongado, que não irá 

repercutir como uma boa experiência, podendo-lhe trazer danos 

psicológicos. Para Mendire et al (2017), agressão aos direitos 

sexuais, reprodutivos e humanos, pode ser caracterizado como 

violência obstétrica, de caráter psicológico por causar 

instabilidade emocional na mulher, em um momento tão 

especial de sua vida. 

Rodrigues et al (2015) traz que as mulheres, durante o 

percurso, vivenciam inúmeros sentimentos negativos como 

medo, raiva, angústia, apreensão, ódio, estresse e nervosismo, 

dentre outros que afetam diretamente a fisiologia do parto, 

como a segurança, podendo torná-lo um evento inseguro 

Os estudos de Oliveira e Mercês (2017) e Oliveira et al 

(2019) evidenciam que essas mulheres não sabem identificar o 

que é a violência obstétrica e de que forma sofreu essa 

violência. Elas evidenciam somente que foi uma experiência 

dolorosa e cheia de cicatrizes que vai além de marcar o corpo, 

marcou de fato a alma. Tornando-se evidente o 

desconhecimento das puérperas em relação ao conceito das 

violências obstétricas, cujas definições se restringiram aos atos 

de caráter psicológico, físico, sexual e de negligência e que foi 

possível inferir que pelo fato de não conhecerem esse termo, 

sofrem violências sem perceber, de maneira velada e com 
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“naturalidade”, como se isso fosse intrínseco ao processo de 

parir. 

O tratamento desrespeitoso prevalece na conduta 

antiética de muitos profissionais de saúde, contrariando os 

princípios da Política de Humanização da Assistência, e se 

constitui em agressão aos direitos sexuais, reprodutivos e 

humanos (RODRIGUES et al, 2015). É percebido atualmente 

que há uma dominação médica no momento do parto, 

causando uma desigualdade na relação médico-paciente, que 

se “justifica” no saber técnico e científico que os profissionais 

possuem. O que se percebe é que, apesar de todos os esforços, 

a assistência ao parto ainda é cercada pela imposição do poder 

e sentimento de superioridade pelos que realizam o cuidado em 

saúde. Dessa maneira, a parturiente torna-se submissa à 

equipe de saúde, não sendo possível a execução do poder 

sobre o próprio corpo e suas experiências de parto. A mulher é 

reduzida ao seu caráter reprodutivo e em nome do ser que é 

gerado, esquece-se do ser que gera, retirando-lhe a autonomia 

(OLIVEIRA, MERCÊS, 2017). 

Contudo, sabe-se que a mulher possui direitos no 

momento da parturição como sentar, deambular e deitar 

durante o trabalho de parto, e que sejam amparadas e 

encorajadas na sua escolha de parir, salvo algumas regras 

onde a parturiente deve manter-se deitada no leito. São de 

suma importância que essas mulheres expressem a sua 

opinião, experiências e sentimentos sobre essa internação e o 

momento do parto. Entretanto, Oliveira et al (2019) relata que 

essas mulheres sentem medo, insegurança e ficam de fato 

assustadas em estar naquele ambiente, o que afeta aos 

binômios mãe e filho, já que a mãe passa por situações 

devastadoras afetando o vínculo entre ela e seu filho. 



VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: LACUNAS DA FALTA DE HUMANIZAÇÃO 

33 
 

 É válido lembrar que um dos muitos direitos da gestante 

que é violado é a da lei 11.108/2005, conhecida como lei do 

acompanhante, que muitas desconhecem, entretanto, mas toda 

grávida tem o direito de ter um acompanhante no pré-parto, 

parto e puerpério imediato. Pois, em sua maioria o 

acompanhante fornecerá conforto, tranquilidade e segurança 

para mulher. No entanto, Rodrigues et al (2017) possibilitou 

confirmar que essa desinformação ocorre também por parte dos 

profissionais de saúde, configurando privação dos direitos 

reprodutivos contra a mulher. O conhecimento da Lei do 

Acompanhante deve ser efetivo para a garantia do direito à 

mulher, instituindo o processo de respeito, apoio e confiança. O 

acesso à informação deve ter início já no acompanhamento pré-

natal, fazendo com que a mulher sinta-se esclarecida acerca 

desses direitos legais para que seja capaz de tomar uma 

decisão consciente dos seus direitos.  

 O acompanhante assegura à mulher apoio físico e 

emocional auxiliando a acalmá-la e promovendo a fisiologia do 

parto, assim inibindo intervenções desnecessárias e até mesmo 

a própria violência, manifestada pelos profissionais de saúde 

com condutas inadequadas e discriminatórias que, por 

ocasionarem sentimentos negativos na mulher, podem 

contribuir para um parto mais inseguro (RODRIGUES et al, 

2017). 

 Deve-se permitir que a mulher seja participante no seu 

processo de parir, consentindo que escolha a posição mais 

confortável, respeitando o seu direito de ter um acompanhante 

no momento do parto, prevenindo a dor iatrogênica, 

informando-a sobre todos os procedimentos e suas finalidades, 

assim como preservando seus direitos de cidadania 

(OLIVEIRA, MERCÊS, 2017).  
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 Uma outra violência obstétrica que nitidamente muitas 

mulheres entendem como necessário e isso é passado de 

geração em geração é a prática da Episiotomia, um fato que 

agrega tanto a essa prática é que as mulheres desconhecem o 

seu próprio corpo, e que ele é em uma visão biologicista, é feito 

para parir, não podendo esquecer também que bebês sabem 

nascer, então temos uma união deslumbrante.  

Fica evidente, o desconhecimento das mulheres acerca 

do próprio corpo e do processo fisiológico do parto, visto que 

compreendem a prática da episiotomia como um corte 

facilitador para a passagem do bebê e relacionado à evolução 

da dilatação uterina. O corpo é visto como defeituoso e a vagina 

como inadequada para o processo fisiológico do nascimento, 

colaborando no imaginário popular de que a intervenção do 

obstetra é imprescindível (POMPEU et al, 2017). 

Os resultados do estudo de Pompeu et al, 2017 apontam 

que a prática da episiotomia, muitas vezes, é realizada de forma 

rotineira sem o consentimento e conhecimento das mulheres. A 

prática rotineira da episiotomia não é respaldada pelo código de 

ética médica, assim como, sua realização sem o consentimento 

da parturiente. No entanto, continua sendo implementada nas 

maternidades, mesmo sendo considerada uma forma de 

mutilação genital, representando o poder da obstetrícia sobre o 

corpo da mulher, negando seu poder de decisão. 

O estudo de Leal et al (2018) retrata que, na percepção 

das enfermeiras obstétricas, alguns procedimentos técnicos 

como a manobra de Kristeller, episiotomia sem consentimento, 

toques vaginais e uso indiscriminado de ocitocina são 

considerados violências. Mesmo diante do desaconselhamento 

do uso destes métodos como uma rotina no ambiente 

hospitalar, pelo seu reconhecimento como uma violação de 

direitos, não é incomum a utilização dos mesmos no momento 
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do parto. Aliado a tais condutas, o discurso das profissionais 

aponta para a utilização de termos ofensivos, discriminatórios e 

difamatórios como atitudes violentas. Considerando que a 

violência obstétrica não se configura apenas como o uso de 

intervenções e/ou procedimentos invasivos, a mesma pode se 

manifestar por meio de agressões psicológicas e verbais. 

Alguns pontos destacados pelas enfermeiras obstétricas, 

que resulta na exposição da mulher a situações de violência 

obstétrica, são a baixa escolaridade e a falta de conhecimento 

sobre procedimentos realizados no parto, revelando assim uma 

consulta pré-natal com lacunas no tocante a processos 

educativos e informativos, despontando o não reconhecimento 

de seus direitos (LEAL et al, 2018). 

Sabendo que o melhor parto é o seguro, porque optar por 

um parto natural se existe a possiblidade de prejudicar a saúde 

física e mental da mulher, submetendo-a violências obstétricas? 

Sabendo disso, a visão de encontrada no artigo intitulado “Indo 

além do desrespeito e abuso: abordando as dimensões 

estruturais da violência obstétrica” Nos mostra uma reflexão da 

necessidade de uma análise mais ampla, centrada nas 

dimensões culturais e sociais inseridas no fenômeno da 

violência obstétrica, o que pode permitir uma mudança do foco 

limitado em vítimas (mulheres) e vitimadoras (profissionais de 

saúde) para o reconhecimento da violência. Socialização 

onipresente de homens e mulheres em formas naturalizadas e, 

portanto, invisíveis, de violência e dinâmica de poder entre 

grupos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Apesar de ser um tema que já vinha sendo abordado em 

trabalhos feministas, na academia e fora dela, a discussão 
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chegou tardiamente no Brasil colaborando para o 

desconhecimento da população sobre o assunto. No entanto, 

tomou maior visibilidade principalmente após sancionada em 17 

de janeiro de 2017 a Lei nº17.097 que criou mecanismos de 

divulgação e combate a Violência Obstétrica (V.O), porém, há 

muito o que se discutir sobre. 

Existe uma percepção restrita do conceito de violências 

obstétricas, limitando-as aos atos de caráter psicológico e 

físico, demonstrando dificuldade em sua definição. Contudo 

podemos compreender a violência obstétrica como a 

apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das 

mulheres por profissionais de saúde que se expresse por meio 

de relações desumanizadoras, que resultam na perda da 

autonomia e de decisão sobre próprio corpo. 

Destarte cabe destacar que a falta de conhecimento é 

uma das principais fontes para a realização de práticas 

desumanas, na qual algumas ações não vão consideradas V.O 

por parte de muitos profissionais e quando tais procedimentos 

são considerados uma prática danosa, vem associados ao 

discurso de que a intervenção foi uma ajuda à parturiente.  

As altas taxas de violências obstétricas são evidentes, 

entretanto, grande parte das mulheres desconhecem tal 

crueldade pois é notório o desconhecimento das mulheres 

acerca do próprio corpo e do processo fisiológico do parto, e 

não somente os profissionais mas também as parturientes 

associam as intervenções à uma ajuda, a única diferença é que 

o profissional da saúde é quem está diretamente ligado a 

prática de V.O e é tido como detentor do conhecimento naquele 

momento 

Em cada novo incidente de violência obstétrica, vários 

direitos fundamentais são violados, sendo urgente promover a 

reflexão e conscientização dos agentes de saúde sobre esse 
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tópico em particular para modificar essas práticas na saúde, 

pois é direito das mulheres ter todas as informações 

relacionadas ao seu tratamento, bem como o direito de receber 

a melhor assistência, independentemente da origem 

socioeconômica ou cultural das mulheres. 

Destaca-se, ainda, a busca por estratégias alternativas 

ou complementares, no que concerne a difusão das boas 

práticas obstétricas, prestando uma assistência livre da 

violência, contribuindo sobremaneira, para que haja priorização 

na humanização da assistência à mulher em qualquer fase da 

sua gestação, tendo em vista banir do processo assistencial 

qualquer forma de violência. 
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