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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 1: os desafios da 

pesquisa na atualidade” 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 28 e 29 de Novembro 

de 2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

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

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro ENFERMAGEM : os desafios da pesquisa na 

atualidade 1” apresenta interdisciplinaridade entre a as 

áreas da saúde concentrado em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e revisõoes bibliográficas  

nas áreas Enfergamem em Cradiologia, Enfermagem em 

Centro Cirúrgico, Enfermagem em Cuidados Paleativos, 

Enfermagem em Dermatologia, Enfermagem em 

Gerenciamento, Enfermagem em Gerontologia, Enfermagem 

em Infectologia, Enfermagem em Nefrologia, Enfermagem 

em Neurologia, Enfermagem em Oncologia, Enfermagem em 

Terapia Intensiva, Enfermagem em Urgência e Emergência e 

áreas afins.  

O livro ENFERMAGEM 2: os desafios da pesquisa 

na atualidade” apresenta interdisciplinaridade entre a as 

áreas da saúde concentrado em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e reviões bibliográficas 

áreas Enfermagem e Obstetrícia, Enfermagem em 

Neonatologia, Enfermagem Materno -Infantil, Enfermagem 

em Pediatria, Enfermagem em Técnicas Integrativas e 

Complementares, Enfermagem em Saúde Coletiva, 

Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Enfermagem em 

Vigilância (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental) e 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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RESUMO: Atualmente, existe uma preocupação mundial com a 
epidemia de Coronavírus Disease 2019 (COVID-19). A infecção 
pelo SARS-CoV-2 está associada a estimulação do sistema 
imunológico, levando a uma alta carga inflamatória e produção 
de citocinas, responsáveis pela inflamação vascular, miocardite 
e arritmias cardíacas, resultando em danos ao coração. 
Objetivo: mapear o conhecimento acerca das principais 
implicações da COVID-19 no sistema cardiovascular. Materais 
e métodos: O presente estudo trata-se de uma revisão de 
escopo, realizado nas seguintes fontes de dados: Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Web of 
Science; SCOPUS; ScienceDirect e Wiley Online Library. Como 
critérios de inclusão foram usados artigos científicos no formato 
Open Access, publicados em qualquer idioma, no escopo 
temporal de 2019-2020. Resultados: Após aplicação dos 

mailto:pspaula12@gmail.com
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critérios de inclusão e exclusão, além da análise do conteúdo 
com a questão de pesquisa, resultaram 11 artigos., que 
enfatizaram as principais manifestações cardiovasculares em 
pacientes diagnosticados com COVID-19. Conclusões: A 
identificação precoce das manifestações cardiovasculares tais 
como: insuficiência cardíaca, arritimias, tromboembolismo 
venoso e inflamação sistêmica são de grande importância, 
destacando-se principalmente a lesão do miocárdio, tendo em 
vista sua influência do quadro de saúde do paciente, bem como 
a necessidade de estudos mais aprofundados sobre seu 
mecanismo no sistema cardiovascular.                                
Palavras-chave: SARS-CoV-2. COVID-19. Complicações.                                           

INTRODUÇÃO 

Do século XIV ao século XIX, as doenças infecciosas 

causaram grande impacto na sociedade, tendo em vista o 

pouco conhecimento tecnológico da época, sendo adotada 

como medida preventiva, a quarentena, o que permitiu a 

continuidade das práticas comerciais e fluxo de pessoas. Com 

isso, após o século XIX, houve o desenvolvimento científico e 

tecnológico, o que possibilitou um melhor entendimento acerca 

das patologias, bem como sua prevenção e controle (TEIXEIRA 

et al., 2018).   

Atualmente, existe uma preocupação mundial com a 

epidemia de Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), causada 

pelo vírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(Sars-CoV-2), responsável por infecções respiratórias, sendo 

declarada em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), como uma pandemia, tendo em vista sua 

vasta disseminação, por ser altamente contagioso, e rápida 
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distribuição demográfica, tendo como consequências impactos 

sociais e econômicos (OPAS/OMS, 2020). 

 O primeiro surto deste vírus surgiu em dezembro de 

2019, na Cidade de Wuhan, na China, com relatos de diferentes 

casos de pneumonia, tendo sua origem ainda pouco conhecida, 

onde posteriormente foi identificado como um novo tipo de 

coronavírus, passando a ser conhecido por Sars-CoV-2, 

pertencente à família Coronaviridae e subfamília 

Orthocoronavirinae (BEMVENUTO et al., 2020).  

Dentre as manifestações clínicas, a infecção por Sars-

CoV-2 pode se manifestar no organismo de três diferentes 

formas, podendo ser assintomático, através de doença 

respiratória aguda (DRA) ou através de pneumonia em 

diferentes níveis de gravidade (LAI et al., 2020).  

Os indivíduos sintomáticos geralmente apresentam 

febre, fadiga e tosse seca, podendo em alguns casos 

apresentar também algia, congestão nasal, cefaléia, astenia, 

dispnéia, distúrbios gastrintestinais (náuseas, vômitos e 

diarréia), odinofagia, anosmia, e ageusia sendo esses 

normalmente apresentados de forma leve (MS, 2020).  

Em relação a gravidade da infecção por COVID-19, 

estudos mostram que 40% dos acometidos desenvolvem a 

forma leve ou moderada, aproximadamente 15% desenvolvem 

a forma grave, necessitando de suporte de oxigênio em uma 

unidade hospitalar e 5% apresentam a  forma crítica. 

Considera-se também que fatores de risco como: idade 

avançada, tabagismo, diabetes, doenças pulmonares crônicas, 

câncer, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doenças 

cardíacas predispõem ao agravamento dessa infecção, assim 

como o aumento do número de óbitos (OMS, 2020). 
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De acordo com estudos, em sua maioria, as infecções 

por Sars-CoV-2 atingem principalmente os pulmões, sendo as 

complicações respiratórias as causas mais frequentes de 

óbitos, no entanto, relatórios emergentes, trazem relatos de 

danos ao coração tanto em pacientes que apresentam alguma 

comorbidade, quanto aos que não apresentam (AGHAGOLI, et 

al., 2020). 

O sistema cardiovascular é formado pelo coração e 

vasos sanguíneos, tendo como função bombear o sangue para 

todo o organismo garantindo assim, suas funções vitais (MS, 

2020). No Brasil, as doenças cardiovasculares representam 

aproximadamente 242.598 casos, referente ao início do ano até 

o mês de agosto do ano vigente, sendo considerada a maior 

causa de óbitos , o que preocupa sua associação ao COVID-19 

(SBC, 2020). 

É importante ressaltar que a enzima conversora de 

angiotensina 2  (ECA2) é  uma proteína transmembrana que 

facilita a entrada do vírus Sars-CoV-2 na célula, funciona como 

um receptor no sistema cardiovascular, sendo estes expressos 

principalmente no coração e pulmões, onde foram confirmados 

como receptores de alta afinidade com o vírus Sars-CoV-2, 

indicando sua relação com a lesão miocárdica em pacientes 

com COVID-19 (AGHAGOLI et al., 2020).  

Sabe-se até o momento que a patologia por COVID-19 

está associada a estimulação do sistema imunológico, levando 

a uma alta carga inflamatória e produção de citocinas, 

responsáveis pela inflamação vascular, miocardite e arritmias 

cardíacas, resultando em danos ao coração (AGGARWAL et 

al., 2020).  
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 Diante disso, o estudo objetiva mapear o conhecimento 

acerca das principais implicações da COVID-19 no sistema 

cardiovascular. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo 

(Scoping Review). Este tipo de revisão tem como objetivos 

esclarecer os principais conceitos que fundamentam uma 

determinada área de conhecimento, identificar as lacunas de 

pesquisa existentes, bem como, divulgar os dados da 

investigação (CORDEIRO; SOARES, 2019).  

Sendo definido através das seguintes etapas: Definição 

do objetivo e da questão norteadora; uso do rastreamento e 

identificação de outras revisões de escopo em plataformas de 

registros; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão 

de estudos; definição das informações a serem extraídas e 

categorização dos estudos através do diagrama de fluxo 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses extension for Scoping Reviews PRISMA-ScR; 

avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

Essa pesquisa foi desenvolvida de acordo com as 

recomendações do Manual de revisões do Joanna Briggs 

Institute (PETERS et al., 2020), e utilizou o checklist 

estabelecido pelo Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews 

(PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). 

 Para a elaboração da questão norteadora de pesquisa, 

utilizou-se o mnemônico População, Conceito, Contexto (PCC) 
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recomendado pelo Joanna Briggs Institute para revisões de 

escopo, onde a População são indivíduos diagnosticados com 

COVID-19; o Conceito: impacto no sistema cardiovascular; e o 

Contexto: Pandemia por COVID-19. Desse modo, a questão 

norteadora de pesquisa delimitada foi: “Quais os principais 

impactos no sistema cardiovascular provocados pela COVID-

19?”. 

 Realizou-se uma verificação e identificação de outros 

estudos, nas plataformas: International Prospective Register of 

Systematic Reviews (PROSPERO); Open Science Framework 

(OSF); The Cochrane Library; JBI Clinical Online Network of 

Evidence for Care and Therapeutics (COnNECT+); Database of 

Abstracts of Reviews of Effects (DARE). Não foram encontrados 

estudo com o mesmo escopo da presente revisão, constatando-

se a necessidade da realização de mais pesquisas sobre o 

tema. 

A pesquisa foi realizada em agosto de 2020 nas 

seguintes fontes de dados: Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Cochrane Library, Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Web of Science; Elsevier’s SCOPUS; ScienceDirect e Wiley 

Online Library. Inicialmente foram utilizados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): “Sistema Cardiovascular”, 

“Complicações”, “Infecções por Coronavírus”, “Doenças 

cardiovasculares”, e os descritores do Medical Subject 

Headings (MESH): “Cardiovascular System”, “Complications”, 

“Coronavirus Infections”, “Cardiovascular Diseases”. Assim, 

para um melhor resultado e objetividade na pesquisa, foram 

utilizados os operadores booleanos “AND” e “OR” (Quadro 1). 
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Quadro 1. Sintaxe de busca nas fontes de dados. Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil, 2020. 

Fontes 
de dados 

Sintaxe 

CINAHL* 

(Cardiovascular System OR Cardiovascular Diseases) AND 
(Complications) AND (Coronavirus Infections OR COVID-19 
OR SARS-CoV-2)  

  

Cochrane 
Library† 

(Cardiovascular System OR (Cardiovascular Diseases)) AND 
(Complications) AND (Coronavirus Infections OR (COVID-
19) OR (SARS-CoV-2)) 

MEDLINE 

(“Cardiovascular System” [All Fields] OR “Cardiovascular 
Diseases” [All Fields]) AND (“Complications” [All Fields] AND 
“Coronavirus Infections” [All Fields] OR “COVID-19” [All 
Fields] OR “SARS-CoV-2” [All Fields])  

SCOPUS
§ 

( TITLE-ABS-KEY ( cardiovascular  AND system )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( cardiovascular  AND diseases )  AND  
TITLE-ABS-KEY ( complications )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
coronavirus  AND infections )  OR  TITLE-ABS-KEY ( covid-
19 )  OR  TITLE-ABS-KEY ( sars-cov-2 ) )  

Web of 
Science|| 

 
(TS=(Cardiovascular System OR Cardiovascular Diseases)) 
AND (TS=(Complications)) AND (TS=(Coronavirus Infections 
OR COVID-19 OR SARS-CoV-2)) 

ScienceDi
rect¶ 

(SU (Cardiovascular System OR Cardiovascular Diseases)) 
AND (SU (Complications)) AND (SU (Coronavirus Infections 
OR COVID-19 OR SARS-CoV-2)) 
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Wiley 

Online 

Library** 

"Cardiovascular System OR" anywhere and "Cardiovascular 
Diseases AND" anywhere and "Complications AND" 
anywhere and "Coronavirus Infections OR" anywhere and 
"COVID-19 OR" anywhere and "SARS-CoV-2" anywhere 

Nota: *CINAHL: Cumulative Index of Nursing and Allied Health; †Cochrane 
Library; ‡MEDLINE:Medical Literature Analysis and Retrieval System Online;  
§SCOPUS: Elservier’s Scopus; ||Web of Science; ¶ScienceDirect; **Wiley 
Online Library. 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Após isso, cadastrou-se a revisão na Open Science 

Framework (OSF). 

 Como critérios de inclusão foram usados artigos 

científicos no formato Open Access, publicados em qualquer 

idioma, no escopo temporal de 2019-2020. Foram excluídos 

estudos que não respondiam a questão de pesquisa, resumos, 

cartas ao editor, artigos que abordem outras patologias 

causadas por outras famílias de coronavírus, artigos que não 

estejam em consonância com o tema abordado; e artigos 

duplicados foram contabilizados apenas uma vez. 

Os artigos encontrados foram lidos e avaliados quanto à 

sua adequação aos critérios de inclusão e exclusão. 

Comprovada a adequação, tiveram suas informações extraídas 

a partir do uso do diagrama de fluxo PRISMA-ScR, no qual os 

artigos selecionados para a apresentação dos resultados 

passaram primeiro por uma revisão dos títulos e resumos, e 

depois por uma análise minuciosa dos textos. Após a análise e 

interpretação dos dados, foi realizada a síntese do 

conhecimento obtido em tais publicações, sendo utilizados 

resultados narrativos e representação em quadros.  

 Ressalta-se que, após a leitura, exclusão e seleção de 

alguns estudos, estes foram dispostos em formulário, contendo 
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as seguintes variáveis: autor, ano, tipo de estudo, objetivos e 

implicações cardiovasculares, bem como, foi apresentado o 

nível de evidência e recomendação conforme preconizado pela 

Oxford Centre for Evidence-based Medicine (OXFORD, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As estratégias de busca permitiram a recuperação de 
1.684 artigos, sendo treze duplicados. Realizou-se a leitura de 
títulos e resumos pertinentes a questão norteadora da revisão, 
resultando em 109. Destes, após a leitura do texto completo, 
onde foram avaliados elegibilidade e especificidade do assunto 
tratado, restaram 69, sendo feito posteriormente, uma síntese 
qualitativa e quantitativa, onde foram selecionados 10 artigos, 
para a elaboração da revisão (Figura 1). 
 
Figura 1. Fluxograma de busca na literatura e inclusão de 
artigos. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Abaixo segue a Tabela 1 com a quantidade dos artigos 

selecionados e incluídos em cada base de dados, resultando 

em dois artigos na base de dados CINAHL, seis artigos na 

SCOPUS, um na Web of Science e dois na Wiley Online Library. 

  

Tabela 1. Quantidade de artigos selecionados em cada base de 
dados. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

-

__________________________________________________
Base de dados              Artigos                     Artigos 

  selecionados              incluídos 
__________________________________________________ 

 
CINAHL                                       10                               02 

 
SCOPUS                                     40                               05 

 
Web of Science                           10                               01 

 
Wiley Online Library                    06                               02 

 
TOTAL                                         66                               10 

__________________________________________________ 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Em seguida, a partir da análise dos estudos selecionados 

para a elaboração do presente artigo, foi realizado um quadro 

com a distribuição dos estudos, contendo: autor, ano, tipo de 

estudo, objetivos e implicações cardiovasculares (Quadro 2). 
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Quadro 2. Distribuição dos artigos científicos de acordo com o 
autor (ano), tipo de estudo, objetivos e implicações 
cardiovasculares. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

Autor 
(ano) 
 

Tipo de Estudo/ 
Nível de 
evidência/ Grau 
de recomendação  
 

Objetivos Implicações 
cardiovasculare
s 

Long et al. 
(2020) 

Revisão sistemática 
com observação de 
resultados/2C/B  
 

Fornecer uma 
visão geral das 
complicações 
cardiovascular
es associadas 
ao COVID-19  
 

Lesão do 
miocárdio, infarto 
agudo do 
miocárdio, 
insuficiência 
cardíaca, 
arritmias e 
eventos 
tromboembólicos 
venosos. 

Aghagoli et 
al.  
(2020) 

Revisão 
bibliográfica com 
observação de 
resultados/2C/B  

Reunir a partir 
da literatura 
existente as 
implicações 
cardíacas do 
COVID ‐ 19. 

Lesão miocárdica 
aguda, 
insuficiência 
cardíaca e 
arritmias 

Bansal 
(2020) 

Revisão 
bibliográfica com 
observação de 
resultados/2C/B  
 

Fornecer uma 
visão geral das 
manifestações 
cardiovascular
es, o impacto 
da DCV pré-
existente e de 
novas 
complicações 
cardíacas, em 
pacientes com 
COVID-19 
 

Lesão miocárdica 
direta, inflamação 
sistêmica, 
alteração da 
relação demanda- 
oferta  
miocárdica, 
ruptura da placa e 
trombose 
coronária.  

Wang et al.  
(2020) 

Revisão sistemática 
e meta-análise com 
observação de 
resultados/2C/B  

Identificar os 
fatores de risco 
associados à 
gravidade e à 

Lesão cardíaca 
aguda. 
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 taxa de 
mortalidade 
entre os 
pacientes com 
COVID-19. 
 

Guo et al.  
(2020) 
 

Estudo 
observacional/2C/B 

Avaliar a 
associação de 
doença 
cardiovascular 
de base e 
lesão 
miocárdica 
com desfechos 
fatais em 
pacientes com 
COVID-19. 
 

Lesão miocárdica, 
que resultou em 
disfunção 
cardíaca e 
arritmias. 

Li et al.  
(2020) 
 

Meta-análise com 
observação de 
resultados/2C/B 

Determinar a 
associação de 
doenças 
metabólicas 
cardiovascular
es com o 
desenvolvimen
to de COVID-
19. 
 

Lesão cardíaca 
aguda. 

Shafi et al.  
(2020) 
 

Revisão sistemática 
com observação de 
resultados/2C/B 
 

Revisar 
sistematicame
nte a literatura 
sobre as 
diferentes 
manifestações 
cardíacas e o 
uso de 
biomarcadores 
cardíacos 
específicos na 
determinação 
de resultados 
clínicos e 

Manifestações 
inflamatórias 
cardíacas e 
coronárias, 
insuficiência 
cardíaca, choque 
cardiogênico e 
arritmias. 
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correlação 
com a 
gravidade da 
doença. 
 

Chen et al.  
(2020) 
 

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado/1B/A 

Explorar como 
o COVID ‐ 19 
afeta o sistema 
cardiovascular
, 
especialmente 
em casos 
graves e 
críticos.  

Hipotensão 
durante o 
tratamento, 
taquicardia 
sinusal, lesão 
miocárdica grave 
e derrame 
pericárdico. 

Longchanp 
et al.  
(2020) 
 

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado/1B/A 

Determinar a 
prevalência de 
tromboembolis
mo venoso em 
pacientes 
críticos com 
COVID ‐ 19, 
por meio de 
ultrassonografi
a venosa de 
membros 
inferiores. 
 

Tromboembolism
o venoso  

Chen et al.  
(2020) 
 

Ensaio clínico 
randomizado 
controlado/1B/A 

Investigamos a 
expressão de 
ACE2 em 
corações 
humanos 
adultos de 
indivíduos 
saudáveis e 
doentes, para 
iluminar a 
capacidade 
potencial de 
infecção 
cardíaca por 
SARS-CoV-2.   

Lesão cardíaca. 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observa-se que, por se tratar de um assunto recente, 

todos os artigos presentes no Quadro 2, são do ano de 2020. 

Fica evidente também que, após a leitura dos artigos, as 

complicações cardiovasculares são responsáveis por alguns 

dos piores prognósticos. Em relação ao sexo, foi observado nos 

estudos, uma prevalência superior do sexo masculino em 

relação ao sexo feminino, principalmente em casos mais 

graves, o que pode refletir na pouca procura relacionada a 

cuidados médicos por parte dessa classe (LONGCHANP et al. 

2020). 

Indivíduos portadores de algum tipo de doença 

cardiovascular estão mais susceptíveis a um quadro grave de 

infecção pelo SARS-CoV-2, bem como a necessidade de 

cuidados intensivos. Isso pôde ser evidenciado através de um 

estudo, com 44.672 pacientes com COVID-19, onde constou-

se que indivíduos que tinha alguma DCV apresentaram uma 

taxa de 10,5% de obter a forma mais grave da doença, assim 

como progredir ao óbito, enquanto que indivíduos sem DCV 

apresentaram uma taxa de 2,3% (LONGO et al. 2020). 

 Além disso, estudos revelaram a presença de 

complicações cardiovasculares ocasionadas pela entrada do 

vírus SARS-CoV-2 no organismo, no entanto seu mecanismo 

ainda precisa ser mais esclarecido (WANG et al. 2020). 

De acordo com Li, et al. (2020), a presença de fatores 

como: doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão, são 

importantes na evolução e agravamento da doença por COVID-

19, onde através de uma análise envolvendo 1.527 pacientes, 
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constatou-se que 17,1% portavam hipertensão, 16,4% doenças 

cardiovasculares e 9,7% diabetes.  

 A entrada do vírus nas células hospedeiras acontece 

devido a afinidade do mesmo aos receptores da ECA2, sendo 

esses importantes no sistema cardiovascular, expressos em 

grande quantidade no coração e pulmões, levando além do 

quadro de pneumonia, a complicações cardiovasculares como: 

lesão aguda do miocárdio e dano cardiovascular crônico 

(AGHAGOLI et al. 2020). Indivíduos que portam alguma doença 

de base, como insuficiência cardíaca, apresentam a enzima 

ECA2 aumentada, podendo apresentar a forma grave se 

infectado pelo vírus SARS-CoV-2 (CHEN et al. 2020). 

 Através de uma investigação com 41 pacientes 

infectados, observou-se que desses, 5 apresentaram lesão no 

miocárdio, bem como um aumento da proteína troponina I, o 

que pode resultar no agravamento da doença, justificando 

assim a necessidade de identificação dessa lesão no início do 

internamento na unidade hospitalar (AGHAGOLI et al. 2020). 

 Acredita-se que tratamentos com medicamentos 

antivirais como: remdesivir, ribavirina, lopinavir, ritonavir e 

favipiravir podem resultar em insuficiência cardíaca e arritmias, 

o que deve ser observados no cuidado a esses pacientes 

(AGHAGOLI et al. 2020). 

 Segundo Bansal (2020), as manifestações 

cardiovasculares acontecem por vários mecanismos nocivos ao 

organismo, como: lesão miocárdica direta, que ocorre através 

da ligação do vírus SARS-CoV-2 a enzima ECA2 presente no 

coração, bem como ocasionar desequilíbrios eletrolíticos, 

causando hipocalemia taquiarritmias, inflamação sistêmica, 

devido a níveis elevados de citocinas em resposta ao vírus, que 
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por sua vez pode causar ruptura da placa e trombose coronária, 

ocasionando o infarto agudo do miocárdio. 

 Em um estudo realizado com 187 pacientes 

diagnosticados com COVID-19, internados no Sétimo Hospital 

da cidade de Wuhan, China, observou-se que, desses, 27,8% 

apresentaram lesão do miocárdio, que levaram a disfunção 

cardíaca e arritmias, o que resultou no agravamento do quadro 

de saúde desses pacientes, bem como ao óbito, em 

contrapartida os pacientes que apresentaram alguma DCV de 

base, mas com ausência de lesão do miocárdio, apresentaram 

quadros clínicos melhores (GUO et al. 2020). 

 De acordo com Shafi et al. (2020), a insuficiência 

cardíaca e o choque cardiogênico devem ser observados o 

mais precoce possível em pacientes hospitalizados com 

COVID-19, tendo em vista que através de relatos de casos na 

Espanha, identificou-se que de quatro pacientes que tiveram 

choque cardiogênico, três foram a óbito, demonstrando ser uma 

comorbidade importante na evolução do agravamento da 

doença, onde se acredita que sua causa seja pela liberação 

excessiva de citocinas liberadas pelo vírus do COVID-19, bem 

como sua afinidade pelas células presentes no miocárdio.  

 Um estudo realizado na China, com 54 pacientes em 

estado grave e crítico, mostrou-se que nesses pacientes a lesão 

cardíaca e taquicardia sinusal eram recorrentes. Foi identificado 

também que 80% desses pacientes em estado crítico eram 

portadores de diabetes, o que revela a importância de uma 

atenção maior em indivíduos portadores dessa comorbidade 

(CHEN et al. 2020). 

 O tromboembolismo venoso (TEV) também tem se 

mostrado uma preocupante manifestação cardiovascular 
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decorrente desse vírus, onde através de um estudo realizado 

com 25 pacientes internados com diagnóstico de COVID-19 em 

uma unidade de terapia intensiva, no Hospital Sion na Suíça, foi 

identificado que destes, 32% apresentaram TEV (LONGCHANP 

et al. 2020).  

  

CONCLUSÕES 

 

Com base no estudo, observou-se que, a lesão no 

miocárdio, foi a manifestação cardiovascular mais mencionada 

entre os artigos,  sendo responsável pelo pior prognóstico e 

rápida progressão ao óbito em pacientes diagnosticado com 

COVID-19. Ressalta-se, que sua identificação precoce é de 

grande importância na tentativa de melhorar esse quadro, bem 

como a necessidade de estudos mais aprofundados sobre seu 

mecanismo no sistema cardiovascular.  

Sendo assim, se faz necessário o aumento da 

sensibilização relacionada ao isolamento social, técnicas de 

higienização, visando a diminuição da disseminação desse 

vírus e  procura por uma melhor qualidade de vida, tendo em 

vista que a forma mais grave dessa infecção tem se 

manifestado com maior frequência em pacientes que 

apresentam algum histórico de doença, como hipertensão e 

diabetes. Tendo em vista que, até o momento, não 

disponibilizamos de um tratamento farmacológico 

comprovadamente eficaz.  
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RESUMO: as cardiopatias congênitas são malformações na 
anatomia do coração, que podem causar alterações no 
funcionamento do sistema cardiovascular. Dentre essas, a 
Persistência do Canal Arterial caracteriza-se como a mais 
comum, o que corresponde entre 5 a 10 %. Nesse contexto, 
decorreu da necessidade de entender a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, bem como a aplicação do 
Processo de Enfermagem ao paciente hospitalizado com 
Persistência do Canal Arterial. Objetivo: descrever a 
experiência de implementação do Processo de Enfermagem a 
uma paciente com diagnóstico clínico de Persistência do Canal 
Arterial, utilizando taxonomias internacionais já consolidadas na 
área da enfermagem. Métodos: tratou-se de um estudo 
descritivo, do tipo relato de experiência, baseado no modelo 
assistencial do enfermeiro, o Processo de Enfermagem. 
Resultados: elencou-se como Diagnóstico de Enfermagem 
prioritário risco de queda evidenciado por história de quedas, 
deficiência auditiva, mobilidade prejudicada, período pós 
operatório. Como resultado de enfermagem, esperava-se 
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prevenir quedas durante o período de internação. Conclusões:   
a partir das vivências durante as atividades práticas, foi possível 
observar que o processo de enfermagem é uma ferramenta 
essencial para a organização da assistência de enfermagem, 
agregando positivamente para o reestabelecimento da saúde 
da paciente. Sendo necessário, portanto, que o enfermeiro seja 
capaz de elaborar um plano de cuidados baseado nas 
necessidades de cada paciente. 
Palavras-chave: Processo de Enfermagem. Diagnóstico de 

Enfermagem. Assistência Centrada no Paciente. Enfermagem. 

Hospitalização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As cardiopatias congênitas (CC) são malformações na 

anatomia do coração que podem causar alterações no 

funcionamento do sistema cardiovascular. Clinicamente, são 

classificadas como acianóticas e cianóticas, sendo esta última 

caracterizada pela alteração da coloração da pele e mucosas 

(azuladas) por insuficiência de oxigenação no sangue ou 

alteração do fluxo sanguíneo (CAPPELLESSO; AGUIAR, 

2017). 

Entre as cardiopatias cianóticas, as mais frequentes são: 

Tetralogia de Fallot (TF), a Transposição das Grandes Artérias 

(TGA), a Drenagem Anômala de Veias Pulmonares (DAVP), 

entre outras. Enquanto as cardiopatias acianóticas mais 

comuns são: Comunicação Interatrial (CIA), a Comunicação 

Interventricular (CIV), Defeito no Septo Atrioventricular Total 

(DSAVT) ou Defeito no Septo Atrioventricular Parcial (DSAVP), 

Persistência do Canal Arterial (PCA) e Coarctação da Aorta 

(CoA) (ALMEIDA; FILHO, 2020). Destas, a Persistência do 
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Canal Arterial (PCA) caracteriza-se como a mais comum, o que 

corresponde entre 5 a 10 % de todas as cardiopatias congênitas 

em recém-nascidos (NASCIMENTO et al.,2019). 

O canal arterial é uma estrutura presente no feto, e é 

responsável por conectar a parte descendente da aorta a artéria 

pulmonar, desviando o fluxo sanguíneo do ventrículo direito 

para a circulação sistêmica.Durante a vida intrauterina, o feto 

não possui os pulmões “abertos” o suficiente para realizar 

hematose, sendo o oxigênio oriundo da circulação sistêmica 

materna que, através da placenta, o transfere para a circulação 

fetal. O fechamento do canal arterial é, inicialmente, funcional, 

e, após este, torna-se permanente (DISCONZ; MORETTI, 

2018). 

Para atender, então, as demandas do paciente no 

processo de saúde-doença, o enfermeiro assiste a esse 

indivíduo valendo-se da sistematização da assistência, por 

meio do processo de enfermagem, que visa proporcionar um 

atendimento individualizado, conforme às necessidades do 

indivíduo, família ou coletividade (NASCIMENTO et al.,2019). 

O processo de enfermagem é uma importante 

ferramenta que organiza o trabalho de enfermagem, e direciona 

os profissionais para a tomada de decisões, a partir de cinco 

etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, intervenção e avaliação (ADAMY; ZOCCHE; 

ALMEIDA, 2020). 

Conhecer o perfil dos pacientes com alguma 

malformação cardíaca congênita, como a PCA, é essencial para 

a escolha de um diagnóstico de enfermagem adequado e, 

consequentemente, para o desenvolvimento de um 
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planejamento eficiente pela equipe de enfermagem, em busca 

de uma melhor assistência a esses pacientes (NASCIMENTO 

et al.,2019). 

 

OBJETIVO 

 

Descrever a experiência de implementação do Processo 

de Enfermagem a uma paciente em regime hospitalar, com 

diagnóstico clínico de Persistência do Canal Arterial, 

empregando as seguintes taxonomias: North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA-I 2018-2020), Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions 

Classification [NIC]) e a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (Nursing Outcomes Classification [NOC]).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

experiência, baseado no modelo assistencial do enfermeiro, o 

Processo de Enfermagem (PE). Dessa maneira, aplicou-se o 

PE nas seguintes etapas: 1) Histórico de enfermagem; 2) 

Diagnósticos de Enfermagem (DE); 3) Planejamento; 4) 

Implementação e 5) Avaliação.  

Para a primeira etapa utilizou-se um instrumento de 

coleta de dados baseado na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas, bem como exame físico completo e leitura 

de informações registradas em prontuário. 

De posse dos dados, os mesmos foram analisados e 

procedeu-se a elaboração dos DE (de acordo com a taxonomia 
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internacional NANDA), o planejamento, a implementação (de 

acordo com NIC), e avaliação dos resultados por meio da NOC. 

O estudo foi desenvolvido em um hospital público 

universitário do Rio Grande do Norte, durante o mês de outubro 

de 2019, o que corresponde ao período de aulas teórico-

práticas da disciplina “Atenção Integral à Saúde do Adulto I” do 

curso de graduação em Enfermagem, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Histórico de enfermagem 

 

A Resolução n°358/2009, do COFEN, dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

implementação do Processo de Enfermagem em qualquer 

ambiente, seja público ou privado, em que ocorre o cuidado de 

Enfermagem. Estes ambientes referem-se a instituições que 

prestam serviços de internação hospitalar, instituições 

prestadoras de serviços ambulatoriais, escolas, domicílios, 

associações comunitárias, entre outros. 

O processo de enfermagem é um instrumento 

metodológico organizado em cinco etapas: histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de 

enfermagem, intervenções e avaliação, que são responsável 

por organizar o cuidado prestado ao paciente, e orientar os 

profissionais da área. Essas etapas são inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes. (COFEN, 2009). 

 A primeira etapa é a coleta de dados de enfermagem 

(histórico de enfermagem) que, por meio de uma entrevista, 
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obtém-se informações sobre a pessoa, família e demais 

envolvidos, e a sua relação com o ambiente em que vive 

(COFEN, 2009). 

Tão logo, constatou-se uma paciente de 34 anos de 

idade, sexo feminino, natural de Natal-RN, procedente de 

Extremoz, dona de casa, casada, católica, ensino médio 

incompleto, com diagnóstico clínico de PCA com repercussão 

hemodinâmica. Encontrava-se em seu 26º dia de internação por 

correção da persistência do canal arterial. Realizou uma cirurgia 

com circulação extracorpórea, com parada total por 4 min e 45 

segundos (45 min.).  

No pós operatório imediato apresentou fibrilação 

ventricular após saída da circulação extracorpórea com 

reversão por cardioversão com 20J. Hipocalcemia revertida 

após administração de gluconato de cálcio (2 ampolas), e 

convulsão tônico-clônico generalizada – 2 episódios cerca de 1 

minuto. Administrado no transoperatório Tiopental (1g) pra 

proteção do SNC por parada total da circulação. 

Estava em uso de Dipirona para episódios de febre, 

Insulina Regular Humana (HGT entre 301-400), Glicose (HGT 

< 70), Tramadol para episódios de dor, Metoclopramida em 

situações de náuseas e vômitos, Enalapril, Bisoprolol, 

Pantoprazol e Enoxaparina. 

Referiu episódios de dispneia aos esforços, e dor em 

região precordial de intensidade 5 na escala de avaliação da 

dor, durante tosse. Posteriormente ao período pós operatório, 

durante internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

paciente menciona episódio de confusão mental. 

 Informou predominância de sono noturno, restaurador, o 

que difere do sono em casa (sentia-se sonolenta). Negou fazer 
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uso de medicação para dormir antes e durante internação. 

Aceitava, segundo a mesma, parcialmente, a dieta hipossódica 

via oral. Estava em restrição hídrica de 1000ml por dia. 

Eliminações vesicais sem alteração, e urinárias de 

coloração âmbar, em banheiro, com controle de diurese. 

Relatava limitações (cansaço e falta de ar) para realização de 

atividades de vida diária, como subir escadas e andar longas 

distâncias. Apresentava histórico de quedas nos últimos seis 

meses, no entanto, não soube quantificar os episódios de 

queda. 

Aos sinais vitais, apresentou pressão arterial 110x60 

mmHg (normotensa), frequência cardíaca em 86 batimentos por 

minuto (normocárdica), frequência respiratória em 19 incursões 

respiratórias por minuto (normopnéica), temperatura axilar em 

36,4 (normotérmica) e saturação de oxigênio a 92% à ar 

ambiente.  

Para complemento da avaliação, foram aplicadas 

escalas. A Escala de Morse apresentou um total de 60, a Escala 

de Braden – 17, Escala de Glasgow – 15; Escala de Fugulin – 

21. Perante a avaliação dessas escalas, observou-se que a 

paciente apresenta elevado risco de queda e necessidade de 

cuidados intermediários da equipe de enfermagem, como 

mostra os resultados das escalas de Morse e Fugulin. 

Ao exame físico, apresentava-se em bom estado geral, 

hipocorada, hidratada, acianótica, anictérica, eupnéica, afebril, 

boa perfusão tissular. Apresentava-se crono-alo-auto orientada. 

Acuidade auditiva diminuída. Mobilidade ocular 

preservada. Pupilas isocóricas e fotorreativas, presença de 

piterígio em olho esquerdo. Avaliação cardíaca: batimentos 
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normofonéticos, em 2 tempos, com sopro sistodiastólico em 

foco pulmonar.  

Avaliação pulmonar: presença de murmúrios vesiculares 

diminuídos em base, sem ruídos adventícios, respiração em ar 

ambiente. Avaliação abdominal: abdome globoso, flácido, 

ruídos hidroaéreos positivos, indolor a palpação, presença de 

equimose periumbilical.  

Acesso venoso periférico em membro superior direito, 

pérvio sem sinais flogísticos. Edema 1+/4+ bilateral em 

membros inferiores. Esternotomia limpa/seca e descoberta. 

Ferida operatória em óstio do mediastino coberta com placa de 

hidrocolóide. 

Aos exames complementares, foi realizado um Eco-

transtorácico, o qual apresentou estenose subvalvar discreta; 

PCA com comprometimento hemodinâmico significativo; 

insuficiência mitral discreta. No exame de cateterismo 

observou-se uma PCA com repercussão hemodinâmica 

significativa; hipertensão pulmonar moderada a acentuada; 

aumento da pressão diastólica (PD2) do ventrículo esquerdo. A 

tomografia de crânio não apresentou nem uma alteração. No 

entanto, no eletroencefalograma os achados foram 

consistentes com encefalopatia difusa inespecífica. 

Na angiotomografia de tórax, apresentou o tronco da 

artéria com diâmetro de 3,7 cm, ramos principais dilatados 2,3 

cm à direita e 2,2 cm à esquerda, apresentando fluxo 

turbilhonado ao nível do canal arterial patente; opacidade 

atelectásicas nos pulmões, predominantemente nos segmentos 

posteriores dos lobos inferiores. Angiotomografia da aorta 

evidenciando PCA. Associam-se cardiomegalia e sinais de 

hipertensão pulmonar. O status de pós operatório desta 
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paciente evidencia esternorrafia metálica, derrame pericárdico 

e atelectasia nos pulmões. 

No eco-transesofágico, foi observado que a paciente 

possuía um ritmo cardíaco regular com extrassístole; aumento 

de átrio e ventrículo esquerdo; disfunção diastólica do ventrículo 

esquerdo (tipo II, pseudonormal); disfunção sistólica importante 

de ventrículo esquerdo (FE - 30%); hipertrofia ventricular 

esquerda excêntrica; aumento nas dimensões de do tronco de 

artéria pulmonar (36mm); canal arterial medindo 7-8mm, com 

shunt aorta-artéria pulmonar; sinais de hipertensão pulmonar 

moderado (PSAP = 63mmg); derrame pericárdico.  

Quanto ao exame de Ultrassonografia abdominal, o 

fígado apresentou-se com dimensões nos limites superiores de 

normalidade; hipermetropismo intestinal; sinais de efusão 

pleural à esquerda e pericárdica. O eletrocardiograma com 

presença de extrassístole ventricular e sobrecarga atrial. 

Diagnósticos de Enfermagem 

A segunda etapa do processo de enfermagem 

corresponde ao Diagnóstico de Enfermagem. De acordo com a 

Resolução 358/2009, mediante as informações coletadas, 

nesta etapa ocorre o processo de interpretação, agrupamento 

dos dados para escolha de um diagnóstico de enfermagem, que 

represente as respostas do indivíduo, família e coletividade. 

Para a seleção do diagnóstico utilizou-se a taxonomia NANDA-

I. 

Conforme as informações coletadas da paciente, os 

diagnósticos inferidos foram: 1) Risco de queda evidenciado por 

história de quedas, deficiência auditiva, mobilidade prejudicada, 

período pós operatório; 2) Risco de Infecção evidenciado por 
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procedimento invasivo, alteração na integridade da pele; 3) 

Intolerância à atividade relacionado a desequilíbrio entre a 

oferta e demanda de O2 evidenciado por dispneia aos esforços 

e desconforto ao esforço.  

Dessa forma, com base no julgamento clínico, o DE 

“Risco de queda” foi escolhido como prioritário, pois a paciente 

apresentava condições que necessitavam de maior cuidado. No 

quadro 1 estão elencados os DE para paciente em questão. 

Quadro 1. Diagnósticos inferidos de acordo com a taxonomia 

NANDA. Natal, 2020. 

Diagnóstico de 

Enfermagem  

Fatores 

relacionados/Fatores de 

Risco 

Características 

definidoras 

Risco de queda História de quedas, 

Deficiência auditiva, 

Mobilidade prejudicada, 

Período pós operatório 

 

Risco de Infecção Procedimento invasivo, 

Alteração na integridade da 

pele 

 

Intolerância à 

atividade 

Desequilíbrio entre a oferta 

e demanda de O2 

Dispneia aos 

esforços, 

Desconforto ao 

esforço 

Fonte: elaboração dos autores. 
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Planejamento e Implementação 

A terceira etapa do processo de enfermagem é o 

planejamento. Conforme a Resolução 358/2009, a partir do 

diagnóstico prioritário elencado, será feita a determinação dos 

resultados esperados e o planejamento das ações a serem 

realizadas frente às respostas do indivíduo, família e 

comunidade.  

Os resultados esperados correspondem aos objetivos 

que a equipe de enfermagem espera alcançar, relacionado a 

melhora do paciente frente as intervenções. Nesse momento, 

utiliza-se a Classificação dos Resultados de Enfermagem 

(Nursing Outcomes Classification [NOC]). Para identificação 

dessas intervenções, faz-se uso da Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (Nursing Interventions 

Classification [NIC]). 

Diante do diagnóstico de enfermagem prioritário “Risco 

de queda”, o resultado esperado foi: prevenir quedas durante o 

período de internação. Perante isso, as intervenções escolhidas 

foram: auxiliar o paciente na deambulação; colocar os objetos 

pessoais ao alcance do paciente; colocar o leito na posição 

mais baixa; elevar grades da cama; assegurar de que o 

paciente usa calçados adequados e tenham solas que não 

derrapem; educar os familiares sobre fatores de risco que 

contribuam para quedas, e a forma de reduzi-las. 

Na etapa subsequente, as intervenções acima elencadas 

foram implementadas pela equipe de enfermagem em busca do 

alcance dos resultados de enfermagem esperados. 
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Avaliação 

Nesta última etapa, segundo a Resolução 358/2009 do 

COFEN, realiza-se a avaliação da conduta terapêutica 

escolhida de acordo com a situação do paciente, a fim de 

determinar a eficácia das intervenções e o alcance dos 

resultados esperados, bem como a necessidade de alterar essa 

conduta. Sendo realizada pela soma dos indicadores presentes 

no NOC, no qual é possível observar se houve manutenção, 

melhora ou piora do quadro clínico da paciente.  

Para isso, inicialmente, foram escolhidos indicadores 

relacionados a utilização de barreiras físicas, assistência para 

realização de atividades, utilização adequada da cama e 

utilização de calçados apropriados. Dessa forma, o score 

esperado, após soma das pontuações dos indicadores, 

correspondeu a 18 pontos, conforme mostra o quadro 02. 

 

Quadro 02. Avaliação para Comportamento de prevenção de 
quedas após intervenções de enfermagem. Natal, 2020.  

Indicador 1* 2** 3*** 4**** 5***** 

Coloca 
barreiras 
para evitar 
quedas  

   X  

Solicita 
assistência  

   X  

Ajusta a 
altura da 

    X 
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cama se 
necessário  

Utiliza 
sapatos 
confortáveis 
e bem 
amarrados  

    X 

* Nunca  
** Raramente  
*** Às vezes  
**** Frequentemente  
***** Consistentemente 

Fonte: elaboração dos autores 

Embora a paciente tenha atingido o escore esperado (18 

pontos), demonstrando um comportamento de prevenção de 

quedas melhorado, o DE Risco de quedas não foi excluído do 

prontuário da paciente, devido a mesma apresentar condições 

clínicas de risco como: audição prejudicada, o que pode 

culminar no desequilíbrio; e pós operatório, tornando-se 

necessário uma maior atenção e cuidado, afim de evitar 

complicações do quadro clínico. Além disso, conforme citado no 

histórico de enfermagem, os scores das escalas utilizadas para 

avaliar a paciente também foi um fator contribuinte para 

manutenção do DE.   

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

  

De acordo com a literatura, a queda é um evento adverso 

preponderante no ambiente hospitalar, o que a coloca em um 

patamar de problema de saúde pública mundial e que 
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compromete a cultura de segurança do paciente, uma vez que 

pode estar associada ao aparecimento de complicações do 

estado de saúde, prolongamento do período de internação e os 

custos relacionados (AGUIAR et al., 2019).   

Segundo, ainda, o mesmo estudo, fatores como 

deficiências de equilíbrio, dificuldades de deambulação, 

qualidade visual comprometida, pré-existência de 

comorbidades, uso de medicação psicotrópica, hipotensão 

postural e problemas relacionados ao ambiente físico podem 

contribuir para a ocorrência de quedas (AGUIAR et al., 2019).   

No que concerne aos fatores de risco relacionados ao DE 

Risco de quedas, apresentados pela paciente deste estudo, foi 

observado que iam de encontro aos apontados pela literatura, 

como por exemplo, a mobilidade física prejudicada (AGUIAR et 

al., 2019).   

Foi observado também, que o sexo não é considerado 

fator de risco potencializador para a ocorrência de quedas. 

Quanto a escolaridade, foi observado na amostra do estudo, 

que o nível de instrução do indivíduo contribui diretamente para 

o acontecimento de quedas, pois a possibilidade de baixa 

educação em saúde pode comprometer o entendimento de 

orientações relacionadas a prevenção de quedas (AGUIAR et 

al., 2019).  

Quando não percebido, então, os fatores relacionados 

aos riscos de queda, sobretudo pelo enfermeiro, coloca-se em 

risco a condição de saúde do paciente, pois, como observado, 

acarreta repercussões para a qualidade de vida da paciente.  

Na América Latina, as cardiopatias congênitas são 

consideradas um significativo problema de saúde pública, pois 

representam a segunda maior causa de morte em crianças. No 
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Brasil, nos últimos 15 anos, essa condição corresponde a uma 

prevalência de 9/1000 crianças nascidas vivas. Cerca de 70% 

dos pacientes com CC consideradas graves, não chegam aos 

seus 18 anos de idade (CAPPELLESSO; AGUIAR, 2017). É 

possível observar, então, que a paciente está além do que a 

literatura aponta, pois há 34 anos convive com essa alteração.     

Os exames cardíacos são uma importante ferramenta 

para o diagnóstico de anomalias, podendo apresentar achados 

como sopro cardíaco, cianose, taquipneia, arritmia cardíacas, 

aumento da pressão de pulso ou precórdio hiperdinâmico, 

sendo estes manifestados tardiamente e sensíveis nos 

primeiros dias de vida.  O   ecocardiograma   tem papel 

fundamental na condução e no diagnóstico dos pacientes com 

estas características clínicas. Enquanto o eletrocardiograma e 

a radiografia de tórax são exames de pouca efetividade 

(AGUIAR et al., 2019).  

Intervenções cirúrgicas precoces aumentam a sobrevida 

dos indivíduos portadores de cardiopatias congênitas, 

garantindo uma melhor qualidade de vida (AGUIAR et al., 

2019). Isso vai de encontro as condições apresentadas pela 

paciente, já que esta não havia sido submetida à cirurgia de 

correção da PCA, o que permitiu alterou sua qualidade de vida, 

perante limitações para a realização de atividades físicas, 

longas caminhadas, atividades domésticas, pois apresentava 

episódios de dispnéia aos mínimos esforços. 

CONCLUSÕES  

 

A partir das vivências durante as atividades práticas, foi 

possível observar que o processo de enfermagem é uma 
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ferramenta essencial para a organização da assistência de 

enfermagem, garantindo um cuidado individualizado de acordo 

com a necessidade de cada indivíduo.  

Logo, conforme as intervenções implementadas, 

observou que o PE agregou positivamente para o 

reestabelecimento da saúde da paciente, mediante 

implementação de intervenções prioritárias voltadas à 

prevenção de quedas, o que contribui para a segurança da 

paciente durante o seu período de hospitalização.  

Diante do exposto, então, foi percebido que identificar os 

fatores de risco para a ocorrência de quedas, bem como 

possibilitar o acesso à informação, são ações que podem 

atenuar os efeitos adversos das quedas e, sobretudo, minimizar 

a incidência delas. Logo, é percebido o papel primordial do 

enfermeiro, pois consegue perceber os fatores para ocorrência 

das mesmas.  

Espera-se que, esse estudo contribua para a construção 

de conhecimentos de estudantes e profissionais da 

enfermagem, através da apresentação 

de cardiopatias congênitas, em especial a anomalia acianótica 

Persistência do Canal Arterial (PCA), bem como a aplicação 

das etapas do processo de enfermagem em pacientes com esta 

condição.  

Nesse sentido, é fundamental que o profissional seja 

capaz de elaborar um plano de cuidados individualizado para 

as necessidades de cada paciente, com intervenções 

necessárias para que sejam minimizados a ocorrência de 

quedas, assim como os efeitos secundários subsequentes, 

subsidiadas pelas taxonomias internacionais NANDA, NIC e 

NOC.  
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RESUMO: A dor é um dos principais problemas apresentados 
pelos pacientes de cirurgia cardíaca, e o enfermeiro é principal 
responsável por assistir e gerenciar o cuidado do paciente no 
pós-operatório. Objetivo é identificar as principais tecnologias 
utilizadas por profissionais de enfermagem para alívio da dor de 
pacientes no pós operatório de cirurgias cardíacas internados 
em Unidade de Terapia Intensiva. O método consiste em uma 
revisão sistêmica cuja as buscas foram realizada nas bases de 
dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, Scientific Electronic Library Online, Elsevier’s SCOPUS, 
Web of Science, Cochrane Library, Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online e no Catálogo de Teses e 
Dissertações. Todos os descritores foram utilizados em 
combinação com o operador boleano AND. Os resultados 
encontrados foram seis estudos que responderam a questão de 
pesquisa. Sendo assim, as principais ações realizadas pela 
equipe de enfermagem para o alivio da dor em pós operatório 
de cirurgia cardíaca é a administração de medicamentos. 
Ademais, todos os estudos utilizaram a Escala Visual Analógica 
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para configuração da intensidade da dor, ressaltando a sua 
importância. Portanto, as principais tecnologias utilizadas no 
alivio da dor são as duras, que engloba os medicamentos, já 
que a administração de fármacos configura-se como a principal 
medida utilizada para o alivio da dor por profissionais da 
enfermagem nas UTI. 
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca. Dor pós-operatória. 

Cuidados de enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cirurgia cardíaca é uma alternativa para prolongar a 

vida de pacientes com doenças cardiovasculares e reduzir a 

morbimortalidade por doenças circulatórias. De acordo com o 

Ministério da Saúde (MS), já foram realizadas 215 mil cirurgias 

cardíacas, dentre as ações de maior complexidade, pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo esta realizada somente 

quando o tratamento clínico não é capaz de proporcionar a cura 

ou ofertar uma melhor qualidade de vida ao paciente (SILVA et 

al., 2017). 

Os principais problemas apresentados pelos pacientes 

referentes à cirurgia cardíaca são: dor, ansiedade e medo 

(BARRETA et al., 2017). A dor pós-operatória é aquela que 

ocorre devido à própria intervenção ou como resultado dela, a 

dor secundária à colocação de drenos e tubos, como na cirurgia 

torácica e às complicações que possam surgir (TAMAYO et al., 

2018). A dor interfere nos padrões de sono, repouso e 

manutenção do conforto. 

A equipe de saúde, principalmente o enfermeiro, é 

responsável pelo gerenciamento dos cuidados pós-operatórios 
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de cirurgia cardíaca, assegurando uma assistência direta em 

tempo integral ao paciente (BARRETA et al., 2017). 

Por isso, uma importante ação da enfermagem que está 

presente no cuidado ao paciente submetido a cirurgia cardíaca 

está diretamente relacionada a dor. Assim, tornam-se 

necessárias intervenções preventivas e inovadoras para o alívio 

da dor pós-operatória (SANTOS et al., 2015). 

Ademais, no pós-operatório, o paciente é encaminhado 

para unidade de terapia intensiva (UTI) e o enfermeiro é o 

responsável por monitora-lo, por acompanhar as possíveis 

complicações, planejando todo cuidado ao paciente (OUCHI et 

al., 2018). 

Nesse sentido, segundo Santos (2015) e Reisdorfer 

(2016), assistir o paciente no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca destina-se a uma assistência abrangente, não apenas 

pelo arsenal tecnológico, já que a unidade de terapia intensiva 

caracteriza-se como um ambiente repleto de tecnologias duras 

(monitores, ventiladores mecânicos, bombas de infusão) que se 

dispõe para a realização do cuidado de alta complexidade, mas 

também pela atenção e maneira de conduzir o cuidado ao 

paciente em estado crítico e a necessidade de avaliar todos os 

demais fatores que envolvem a sua recuperação. 

Diante disso, fica evidente a importância do enfermeiro 

no cuidado prestado ao paciente no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, como também a necessidade de se realizar um bom 

manejo da dor nos mesmos, a fim de garantir o sucesso na 

recuperação, utilizando, para isto, todas as tecnologias 

disponíveis na assistência à saúde (CARVALHO et al., 2016) 

Por conseguinte, o trabalho justifica-se relevante devido 

a importância do tratamento adequado da dor para a 
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recuperação do paciente. Mas também por permitir o 

conhecimento das principais medidas desempenhadas pelos 

profissionais da enfermagem, cujo são os principais 

responsáveis pela assistência ao paciente em pós-operatório, 

para o controle da dor. 

Sendo assim, o trabalho irá contribuir para potencializar 

a prestação de um cuidado de qualidade e para elaboração de 

protocolos que atendam às necessidades desses pacientes. 

Ademais, o estudo pode contribuir para o preenchimento da 

lacuna e escassez referente a trabalhos que tratam diretamente 

das intervenções adotadas pelos profissionais da enfermagem 

no tratamento da dor em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Sob esta ótica, o estudo objetiva identificar as principais 

tecnologias utilizadas por profissionais de enfermagem para 

alívio da dor de pacientes no pós operatório de cirurgias 

cardíacas internados em UTI. 

 

MATERIAIS E 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 

e identificar as lacunas de pesquisas existentes na literatura 

(PETERS et al., 2020). 

Anteriormente a construção do estudo, foi realizada uma 

consulta ao Manual de revisão do Instituto Joanna Briggs, de 
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2020, 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 (PETERS et al., 2020). 

Para rastrear e identificar outras revisões de escopo ou 

protocolos semelhantes ao objetivo deste estudo foi realizado, 

no mês de Julho de 2020, uma busca nas seguintes fontes de 

dados: International Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO), Open Science Framework (OSF), The 

Cochrane Library, JBI Clinical Online Network of Evidence for 

Care and Therapeutics (COnNECT+) e Database of Abstracts 

of Reviews of Effects (DARE). Os resultados das fontes de 

dados apontaram a inexistência de estudos com escopo de 

mapear a produção de conhecimento sobre as tecnologias mais 

utilizadas por profissionais de enfermagem no alívio da dor em 

pós operatório de cirurgias cardíacas. 

O manual orienta ainda a utilização do Preferred 

Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 

extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). Acresce-se, 

que o estudo em questão foi registrado na plataforma Open 

Science Framework.  

Como forma de se alcançar a pergunta efetiva que 

direciona o trabalho de revisão de escopo, foi utilizada a 

estratégia mnemônica PCC, sendo “P” a população (pacientes 

no pós-operatório de cirurgia cardíaca), “C” o conceito 

(tecnologias mais utilizadas por profissionais de enfermagem no 

alívio da dor), e “C” o contexto (unidades de terapia intensiva). 
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A questão de pesquisa delimitada foi: quais as principais 

tecnologias utilizadas por profissionais de enfermagem para 

alívio da dor em pacientes no pós-operatório de cirurgias 

cardíacas internados em UTI? 

Como critérios de inclusão foram adotados artigos 

científicos disponíveis online e gratuitamente na íntegra, 

dissertações e teses, com um recorte temporal de 2015 a 2020, 

nos idiomas inglês, português e espanhol. Os critérios de 

exclusão são estudos que não respondam a questão de 

pesquisa. 

A busca ocorreu no decorrer do mês de Julho de 2020 

nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS); Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO); Elsevier’s SCOPUS, Web of Science, 

Cochrane Library, Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE), Catálogo de Teses e Dissertações 

(CAPES). 

Utilizou-se os descritores controlados “Cirurgia 

cardíaca”, “Dor pós-operatória” e “Cuidados de enfermagem” 

segundo os Descritores em Ciência da saúde (DeCS); “Thoracic 

Surgery”, “Pain, Postoperative” e “Nursing care” conforme a 

Medical Subject Headings (MeSH). E o operador booleano 

AND. O quadro 1 aborda a sintaxe de pesquisa adotada de 

acordo com as fontes de dados utilizadas. 

 

Quadro 1. Sintaxe de busca. 

Fontes de 

dados 

Sintaxe 

 

Cochrane 

Trials matching Thoracic Surgery in Keyword 

AND Pain, Postoperative in Title Abstract 
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Library 

 

Keyword - (Word variations have been 

searched) 

Trials matching Thoracic Surgery in Keyword 

AND "nursing" in Title Abstract Keyword - 

(Word variations have been searched)) 

Trials matching Thoracic Surgery in Keyword 

AND Pain, Postoperative in Title Abstract 

Keyword AND Nursing in Title Abstract 

Keyword - (Word variations have been 

searched) 

 

MEDLINE 

(tw:(Thoracic Surgery)) AND (tw:(Pain, 

Postoperative)) 

(tw:(Thoracic Surgery)) AND (tw:(Nursing)) 

(tw:(Thoracic Surgery)) AND (tw:(Pain, 

Postoperative)) AND (tw:(Nursing)) 

 

SCIELO 

(*thoracic surgery ) AND (pain, postoperative) 

((*thoracic surgery ) AND (nursing) 

(((*thoracic surgery) AND (pain, 

postoperative) AND (nursing care) 

 

SCOPUS 

TITLE-ABS-KEY ( thoracic AND surgery ) 

AND pain AND postoperative TITLE-ABS-

KEY ( thoracic AND surgery ) AND nursing 

TITLE-ABS-KEY ( thoracic AND surgery ) 

AND pain, AND postoperative AND nursing 

AND care 

 

WEB OF 

SCIENCE 

 

TÓPICO: (thoracic surgery) AND TÓPICO: 

(pain, postoperative) 

TÓPICO: (thoracic surgery) AND TÓPICO: 

(nursing care) 
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TÓPICO: (thoracic surgery) AND TÓPICO: 

(pain, postoperative) AND TÓPICO: (nursing 

care) 

Catálogo de 

Teses e 

Dissertações 

(CAPES) 

Cirurgia cardíaca AND Dor pós-operatória 

Cirurgia cardíaca AND Cuidados de 

enfermagem 

Cirurgia cardíaca AND Dor pós-operatória 

AND Cuidados de enfermagem 

Fonte: Próprio autor. 

 

A extração dos resultados foi feita mediante o uso do 

diagrama de fluxo PRISMA, no qual os artigos selecionados 

para a apresentação dos resultados, passaram primeiro por 

uma revisão dos títulos e resumos, e depois por uma análise 

minuciosa dos textos.  

Sendo assim, após as buscas nas bases, os trabalhos 

foram selecionados pelo título e resumo e aqueles que 

atenderam aos objetivos do estudo foram incluídos no roteiro 

para registro para serem lidos minunciosamente e serem 

incluídos como elegíveis. Os resultados foram verificado 

manualmente para garantir que as duplicatas exatas fossem 

removidas, constando dezoito estudos após esse processo. 

Posteriormente, na seleção dos documentos elegíveis, apenas 

seis estudos se configuraram como elegíveis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados levantados são constituído por seis 

estudos, os quais foram considerados como elegíveis, que 

atenderam aos critérios. Segue a baixo o fluxograma utilizado 



TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS 
CARDÍACAS: REVISÃO DE ESCOPO. 

 
 

para seleção dos estudos que respondem a questão de 

pesquisa. 

 

Figura 1. Diagrama de fluxo 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

  Em relação à fonte de dados em que os estudos foram 

extraídos, 33, 3% (n=2) foram encontradas na Cochrane 

Library, 33,3% (n=2) extraídos na SciELO, bem como 33,3% 

(n=2) na SCOPUS, ressaltando que os estudos apresentavam-

se repetidos em mais de uma das bases de dados.  

  Os estudos foram realizados entre os anos de 2016 e 

2020, com maior predomínio de publicações nos anos de 2018 

(33,2%) e 2019 (33,2%), sendo duas publicação para cada ano. 

No ano de 2016 apresentaram um percentual de 16,6% (n=1) e 

no ano de 2017 de 16,6% (n=1), compondo 100% (n=6) da 

amostra selecionada. 

  No que tange o local de realização dos estudos, as 

percentagens se apresentam bem homogenias, já que cada um 
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dos estudos incluídos na revisão foi realizado em um local 

diferente. Portanto constatou-se que 16,6% (n=1) dos estudos 

foram realizados no Canadá, Irã, Coreia do Sul, Espanha, 

Polônia e Brasil. Diante disso, é importante ressaltar a baixa 

quantidade de estudos realizada no Brasil. Os estudos foram 

identificados em um quadro contendo informações sobre cada 

estudo. 

 

Quadro 2. Estudos selecionados como elegíveis para serem 

incluídos na revisão quanto a autores e ano da publicação, tipo 

de estudo, nível de evidência, grau de recomendação e 

principais tecnologias. 

Autores 

(Ano) 

Local 

Tipo de estudo/ 

Nível de 

evidência/ 

Grau de 

recomendação 

Principais 

Tecnologia 

DESSOTTE 

et al. 

(2016). 

Brasil 

Estudo 

correlacional e 

prospectivo/ 

2C / B 

A dor está entre as 

principais intercorrências 

apresentadas pelos 

pacientes no pós-

operatório. Intervenções 

assistenciais realizadas 

ao longo do dia. 

PÉREZ 

et al. 

(2017). 

Espanha 

 

Revisão 

Sistemática/ 

1A / A 

Os protocolos 

analgésicos específicos 

são essenciais para 

garantir a 

individualização e 

tratamento adequado da 
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dor de acordo com as 

necessidades de cada 

paciente. 

A recomendação do uso 

da analgesia multimodal. 

E a utilização de outros 

analgésicos em 

detrimento dos opióides. 

Ressalta a importância 

de novos dispositivos de 

distribuição de opióides. 

THOMPSON 

, C.; 

FRENCH, D. 

G.; 

COSTACHE, 

I. 

(2018) 

Canada 

Revisão 

Sistemática/ 

1A / A 

 

 

 

 

 

 

A inclusão de um plano 

de analgesia multimodal 

padronizado é um 

componente essencial 

para o tratamento 

correto da dor. 

HABIBI, V.; 

KIABI, K. H.; 

SHARIFI, H. 

(2018) 

Irã 

Revisão 

Sistemática/ 

1B / A 

Usar a 

dexmedetomidina 

como agente analgésico 

seguro e eficiente para 

reduzir a dor pós-

operatória e a 

aplicacaçao de 

analgésicos em até 24 

horas após as cirurgias 

cardiotorácicas. As 
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intervenções 

farmacológicas 

(principalmente os 

opióides) para controle 

da dor aguda pós-

operatória e a utilização 

da analgesia multimodal. 

MOON 

et al. 

(2019). 

Correia 

Do sul 

Estudo 

prospectivo 

randomizado/ 

1B / A 

A utilização da Escala 

Visual Analógica para 

medir a dor. Analgesia 

controlada epidural e 

intravenosa. 

TOMASZEK, 

et al. 

(2019). 

Polônia 

 

Estudo 

randomizado/ 

1B / A 

A eficácia da analgesia 

depende do número de 

medidas e intervenções 

da dor pelos enfermeiros 

para aliviá-la. 

Fonte: Próprio autor. 

 

  O estudo no qual participaram 105 pacientes, levantou 

as principais intercorrências apresentadas pelos pacientes no 

pós operatório, cujo dor ficou em terceiro lugar (n=86; 81,9%). 

Ademais, o estudo também tratou a questão da interferência da 

rotina da UTI no ciclo biológico do paciente, pois o item não 

conseguir dormir ficou 2º lugar e sentir dor 6º lugar no ranking 

dos itens avaliados como estressores e como a dor está 

relacionada com os estressores percebidos pelo pacientes, 

percebe-se que o quesito sono fica bastante afetado. Ademais, 

como o estresse gera alterações fisiológicas que influenciam 

nagativamente na recuperação do paciente, o tratamento da dor 
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se configura como essencial para mitigar a geração de estresse 

no paciente (DESSOTTE et al., 2016). 

  Outro estudo também evidenciou a importância de 

atenuar as respostas ao estresse gerados pela cirurgia, pratica 

que se caracteriza como essencial para garantir uma boa 

recuperação ao paciente, e como a analgesia adequadamente 

administrada é essencial para atingir esse objetivo. Sendo 

assim, oferecer um ambiente de conforto como o simples 

apagar a luz, a tentativa de diminuição do barulho, a mudança 

de decúbito no leito para gerar mais conforto, são ação da 

enfermagem que melhoraram o conforto e consequentemente 

mitigam a dor do paciente, sendo estas tecnologias leves, pois 

só envolvem ações dos profissionais. E destacou a importância 

da analgesia multimodal (HABIBI; KIABI; SHARIFI, 2018).  

  Segundo Tomaszek (2019), a eficácia da analgesia se 

deu devido ao diagnóstico correto da intensidade da dor feita 

pelas enfermeiras e o comprometimento com as intervenções 

destinadas para aliviá-la. O alívio eficaz da dor em pacientes 

após cirurgia torácica se dá através da possibilidade de 

modificação da analgesia pelas enfermeiras, podendo adequá-

la de acordo com a necessidade do paciente, sendo essa 

mudança baseada no método de avaliação da dor em etapas, 

utilizando a Escala de Avaliação Numérica. Sendo assim, a 

eficácia no controle da dor depende do número de medições e 

o número de intervenções realizados pela equipe de 

enfermagem para alivio da dor.  

  Um dos estudos ressalta a eficácia da analgesia 

multimodal e da necessidade da sua presença nos protocolos 

analgésicos para garantir a individualização e o tratamento da 

dor, tendo em vista a importância no que tange a indicação do 
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uso de cada analgésico ser de acordo com a intensidade da dor, 

possibilitando assim um manejo adequado da mesma. O estudo 

configurou-se como uma crítica a persistência, ainda, da 

existência da dor aguda no pós operatório (PEREZ et al., 2017). 

  Outro estudo também discorre sobre os fármacos 

utilizados no alivio da dor, ressaltando a importância da eficácia 

da analgesia multimodal, mais uma vez. A maioria dos estudos 

utilizou a Escala visual Analógica (EVA), demostrando que ela 

é uma importante ferramenta para avaliação de dor no pós 

operatório de cirurgia. Outro fato corroborado nos estudo foi a 

necessidade e importância do uso de analgésicos adicionais, 

quando necessários em casos de alivio da dor insuficiente, 

devem ser administrados a fim de gerar o alivio adequado para 

os pacientes. Diante disso, podemos observar que os estudos 

se apresentaram bastante concordantes em relação ao método 

utilizado para avaliação da dor e nas medidas utilizadas para o 

alivio da dor (THOMPSON; FRENCH; COSTACHE, 2018).  

  Ademais, notou-se que uma tecnologia bastante utilizada 

em relação a dor é a Escala Visual Analógica (de avaliação da 

dor), sendo assim, constatou-se que é uma ferramenta 

consideravelmente disseminada e utilizada para mensurar a dor 

do paciente, sendo a mesma considerada eficiente para tal 

(MOON et al., 2019). Ela caracteriza-se como um importante 

instrumento na mensuração e identificação da dor pós-

operatória pelo o enfermeiro, na pratica clínica (SOUZA; 

CORGOZINHO, 2016).  

  Nesse sentido, outro ponto identificado no decorrer da 

realização da revisão foi a relevância de um manejo correto da 

dor, a fim de proporcionar o alivio para o paciente, gerando 

redução no desconforto, que traz repercussões diretas para a 
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promoção da função respiratória e cardíaca dos pacientes, 

refletindo na estalidade nos sinais vitais (hemodinâmica) do 

paciente, possibilitando assim uma melhor recuperação 

(HABIBI; KIABI; SHARIFI, 2018). E nessa perspectiva, a 

monitorização dos pacientes é uma das principais 

responsabilidades/preocupação do enfermeiro na Unidade de 

Terapia Intensiva (OUCHI et al., 2018).  

  Ainda no que se refere aos sinais vitais, principalmente a 

saturação e respiração, um fator que pode contribuir para a sua 

constante instabilidade, e estar diretamente relacionada com a 

dor, é a incapacidade do paciente de gerar grandes volumes 

respiratórios, decorrente da mudança de comportamente pelo 

paciente passando a respirar de forma superficial, pois a 

respiração e tosse se configura como momentos de dor. Sendo 

essa mudança uma estratégia utilizada pelo paciente como uma 

maneira de diminuir o desconforto sentido durante o movimento 

respiratório, podendo desencadear, com isso, a insuficiência 

respiratória (HABIBI; KIABI; SHARIFI, 2018; MOON et al,. 

2019). 

  As limitações foram referente a quantidade de estudos 

selecionados, devido a delimitação de serem no máximo de 

cinco anos, alido a pouca quantidade de estudos que tratem 

diretamente das intervenções da enfermagem no que se refere 

ao alivio da dor no pós-operatorio de cirurgia cardiaca.  

  As contribuições desse estudo para a enfermagem se 

configuram como ressaltar a importância do manejo da dor de 

forma adequada ao paciente em pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, o levantamento de quais são as principais medidas 

para isso, evidenciando a importância da equipe de 

enfermagem na assistência ao paciente. 
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CONCLUSÕES  

 

As principais tecnologias utilizadas no alivio da dor em 

pós operatório de cirurgia cardíaca são as duras, que englobam 

os medicamentos. Já que foi notório que a administração de 

analgésicos é a principal medida para o controle da dor em 

unidades de terapia intensiva (UTI), principalmente de opioides. 

É necessário ressaltar também a relevância do uso de 

paracetamol e de AINE’s, que constituem a analgesia 

multimodal, reconhecida como a melhor e mais eficaz.  

Ademais, ressaltamos a importância do uso da escala 

visual analógica, cuja se configura como uma tecnologia leve-

duras, para caracterização e mensuração da dor, e mediante 

isto, oferecer a melhor intervenção com base no uso do 

medicamento compatível com a dor avaliada. Os achados 

ressaltam ainda, que tecnologias, em particular aquelas 

entendidas como duras, é considerada como fundamental para 

cuidar e assistir na terapia intensiva, por isso a UTI se configura 

como um ambiente repleto de tecnologias duras, que são 

indispensáveis para o monitoramento e cuidado ao paciente no 

pós-operatório.  

Observou-se que a dor referida pelos pacientes pode ser 

controlada com a implementação de um protocolo de avaliação 

e tratamento, com a avaliação da dor objetiva e sistematizada, 

associada à administração de analgésicos (o que já acontece 

na pratica clínica), como sendo as principais medidas para o 

alivio da dor, e que englobam as tecnologias duras e leve-duras. 

E, assim, garantir que as escolhas dos fármacos sejam de 

acordo com a intensidade da dor para que a administração seja 
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muito bem orientada e precisa, permitindo um tratamento da dor 

adequado no pós operatório.  
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RESUMO: A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica 
(LVSC) tem papel fundamental que antecede o processo de 
cirurgia, contribuindo com a prestação do cuidado dentro deste 
setor, apesar de haver falhas que interferem na sua 
funcionalidade. O presente estudo tem o objetivo de investigar 
os principais problemas enfrentados pelos profissionais de 
saúde em sua execução. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
do tipo integrativa. A coleta dos dados foi realizada na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados eletrônicas:  Base 
de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS) e 
Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), no 
mês de agosto de 2020.  Para a busca dos artigos foram 
utilizados os seguintes Descritores em Ciência da Saúde 
(DeCS): Enfermagem em centro cirúrgico, lista de checagem e 
centros cirúrgicos, combinados com o operador booleano AND. 
Foi observado que os obstáculos encontrados para a aplicação 
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da lista estavam relacionados a: hierarquização do médico, 
falha na comunicação entre os profissionais, baixa adesão da 
equipe cirúrgica, dentre outros. Em suma, vários fatores 
contribuem para problematizar a aplicabilidade da LVSC, 
fazendo-se assim necessária uma implementação de educação 
permanente dentro do ambiente cirúrgico, visando seu 
funcionamento correto para garantir a segurança dos pacientes. 
Palavras-chave: Enfermagem em centro cirúrgico. Lista de 

checagem. Centros cirúrgicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os procedimentos de alta-complexidade geram 

inúmeras preocupações, em razão da alta ocorrência de 

imprudências atreladas aos eventos adversos que acabam por 

comprometer a qualidade de assistência à saúde. É 

evidenciado que a maioria dos casos ocorrem devido a erros 

humanos como a ineficácia no processo de esterilização, 

cirurgias realizadas em áreas e/ou pacientes incorretos, 

material cirúrgico esquecido no paciente, falha na programação 

dos cuidados pós-operatórios, dentre outros (DEZOR; STUMM, 

2018). 

O processo cirúrgico é um dos principais cuidados para 

a reabilitação da saúde em todo o mundo. Com o crescimento 

esporádico de traumas, doenças cardiovasculares e o câncer, 

automaticamente aumenta-se os números de cirurgias nos 

serviços públicos de saúde. Os estudos feitos por Gomes, 

Santos, Machado e Treviso (2016), ressaltam que 

mundialmente a cada 25 indivíduos, 1 será submetido a algum 

tipo de cirurgia que resultará em morte. Com isso se faz 

relevante medidas de prevenção e melhoria da segurança no 
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ato cirúrgico, tendo em vista que metade das complicações 

cirúrgicas poderiam ser evitadas, reduzindo assim o grau de 

mortalidade dos procedimentos. 

A partir do programa “Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu a Lista 

de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC), formado por um 

checklist constituído por quatro pilares para a assistência em 

cirurgia segura, contendo itens como a prevenção de infecção 

de sítio cirúrgico, segurança em anestesia, eficiência em 

trabalho de equipe e comunicação, e mensuração do cuidado 

por meio de indicadores de processos e resultados da 

assistência cirúrgica (TOSTES; GALVÃO, 2019; FERREIRA et 

al., 2019). 

Este processo será executado dentro do ambiente 

cirúrgico, tendo como base recomendações para uma prática 

de assistência a cirurgia segura. Mediante isso, em 2013, o 

Brasil criou um protocolo de Cirurgia Segura, regido pela 

Portaria nº 1.377 do Ministério da Saúde, que fará parte das 

propostas do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

dentro da assistência à saúde (TOSTES; GALVÃO, 2019; 

FERREIRA et al., 2019). 

O checklist desenvolvido possui três etapas que fazem 

parte do processo cirúrgico, apresentando dentro da lista 20 

itens que serão verificados com o objetivo de promover uma 

cirurgia segura para o paciente. As etapas consistem em, etapa 

1: Antes da indução anestésica identificar o paciente e região 

da cirurgia, verificação de alergias, oximetria de pulso, perda de 

sangue programada, verificação de material cirúrgico e 

medicamentos e avaliação do risco de intubação pelo 

anestesista. Etapa 2: Antecedendo a incisão cirúrgica, 
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confirmar identificação do paciente, de toda equipe e local da 

incisão, verbalizar possibilidades de eventos críticos 

considerados pela equipe geral, confirmar administração 

profilática de antibiótico e disponibilizar os exames de imagem. 

Etapa 3: Antes da liberação do paciente da sala de cirurgia, o 

membro da equipe confirma o tipo de procedimento, confere 

quantidade de insumos utilizados, identifica amostras coletadas 

e se há disfunções em equipamentos, e discussão acerca dos 

cuidados e manejo do paciente (SANTOS; DOMINGUES; 

EDUARDO, 2019; FERREIRA et al., 2019). 

A lista de verificação pode ser realizada por qualquer 

integrante da equipe cirúrgica, sendo eles, cirurgião e 

assistentes, anestesista e profissionais de enfermagem. E 

também, deve ser considerado que o tempo de aplicação da 

checklist é estimado em três minutos para ser totalmente 

realizada. Embora possa ser qualquer profissional, os 

enfermeiros são os mais indicados para a aplicação dessa 

prática. É fundamental que o profissional escolhido para a 

coordenação do checklist, tenha conhecimento e autoridade 

para intervir, se necessário, no processo cirúrgico até que todos 

itens sejam conferidos corretamente (SANTOS; DOMINGUES; 

EDUARDO, 2019; SOUZA, et al., 2016). 

Com a evolução científica e tecnológica, apesar dos 

cuidados com a saúde terem se tornado mais evoluídos, 

ficaram menos seguros. Por volta de 14,0% dos pacientes que 

vão para cirurgia, tem algum problema ou dano decorrente ao 

procedimento. Com base na divulgação da LVSC, foi notório os 

seus avanços benéficos para a segurança do paciente, 

influenciando na diminuição de eventos adversos dentro das 

cirurgias e mortalidade, e aprimorando o diálogo entre 
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profissionais da equipe. Ainda assim, existem obstáculos que 

na sua realização dentro da prática, comprometendo sua 

correta funcionalidade (TOSTES; GALVÃO, 2019; ALMEIDA; 

RODRIGUES, 2018). 

Tendo em vista que a utilização do checklist eleva a 

porcentagem de prevenção a mortes referentes a cirurgias, 

reduzindo em 22% a mortalidade nos casos pós-operatórios. A 

efetividade na diminuição de eventos adversos torna-se um 

grande passo para a melhoria da cultura de segurança ao 

paciente, sabendo-se que esse é um obstáculo dentro da 

campanha de Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Sendo assim, 

essencial compreender a relevância da participação de toda 

equipe de profissionais da área cirúrgica, para que a aplicação 

da LVSC seja realizada diariamente aumentando sua eficácia 

(ALMEIDA; RODRIGUES, 2018). 

Entre os variados benefícios para os hospitais, a 

aplicação da LVSC propicia a segurança aos pacientes em 

cirurgia, sendo uma proposta de prevenção de baixo custo e de 

alta eficiência, incluindo também a redução da rotatividade de 

enfermeiros, o índice de atrasos e o cancelamento dos 

procedimentos cirúrgicos. No que se refere às contrariedades 

encontradas para efetivação da lista destaque-se, a ausência 

de suporte por parte da administração, quanto também da 

equipe cirúrgica, contando ainda a carência do núcleo de 

segurança do paciente, uma abordagem agressiva do checklist 

em espaço de cirurgia, faltando planejamento e educação para 

a sua utilização (TOSTES; GALVÃO, 2019). 

Entretanto, apesar dos inúmeros benefícios em prevenir 

os Eventos Adversos e assegurar a segurança do paciente, é 

identificado barreiras no momento da aplicação da LVSC, como 
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a falta de adesão dos profissionais da equipe de cirurgia, e de 

incentivo em educação para a sua aplicabilidade. Com isso, 

nossa motivação se deu a partir da curiosidade relacionada ao 

assunto estudado dentro do processo de graduação. Mediante 

a isso a pergunta de pesquisa: Quais as barreiras enfrentadas 

para aplicação efetiva da Lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica?  

O objetivo do presente estudo foi observar, à luz da 

literatura, as principais dificuldades enfrentadas pela equipe no 

setor de cirurgia que comprometem a efetividade do processo 

de aplicação do LVSC. Com intuito de expor quais são as 

barreiras que impedem a realização completa do checklist, e 

assim poder contribuir para encontrar propostas de solução aos 

problemas enfrentados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo refere-se de uma revisão bibliográfica 

do tipo Revisão Integrativa (RI), pois trata-se da análise de 

dados das informações necessárias para a composição de 

trabalhos, que irão complementar o conhecimento devido sua 

capacidade de agregar estudos de diferentes bases 

metodológicas, possibilitando a sintetização de informações 

para compor um único embasamento científico, evitando afetar 

a linha do conhecimento teórico já apresentado nos estudos 

utilizados. Trazendo as possibilidades de formações de novas 

teorias a partir das sínteses dos dados apresentados. Este 

recurso é uma importante ferramenta para a área de 

enfermagem, já que os profissionais costumam ter um tempo 
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reduzido para a realização da prática de leituras extensas que 

permitam uma análise crítica adequada (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Com isso, foram empregadas as subsequentes etapas 

para constituir a pesquisa: 1) Identificação do tema e problema 

de pesquisa e seleção da hipótese, 2) busca na literatura, 3) 

categorização dos estudos, 4) avaliação dos estudos, 5) 

interpretação dos resultados e 6) síntese dos conhecimentos 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 A coleta dos dados foi realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), nas bases de dados eletrônicas: Base de Dados 

em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências em Saúde (LILACS) e Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), no mês de 

agosto de 2020.  Para a busca dos artigos foram utilizados os 

seguintes Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): 

Enfermagem em Centro Cirúrgico, Lista de Checagem e 

Centros Cirúrgicos, combinados com o operador booleano 

AND.  

  Para inclusão dos artigos utilizou-se como critério os 

artigos que estivessem disponíveis online no idioma português 

e inglês, publicados nos últimos 5 anos e que discorressem 

acerca do assunto estudado. Os artigos que não atenderam aos 

critérios de inclusão foram descartados, como também os que 

se encontravam repedidos nas bases de dados. 

A partir da junção dos descritores Enfermagem de Centro 

Cirúrgico AND Lista de Checagem, foram encontrados um total 

de 66 artigos, após os critérios de inclusão e exclusão restou 19 

trabalhos e para compor o presente estudo utilizou-se o total de 

7 artigos. Com os descritores Centros Cirúrgicos AND Lista de 
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Checagem encontrou-se um total de 185 artigos e por meio dos 

critérios de inclusão e exclusão restou 77 artigos, com 2 desses 

estudos sendo utilizado. A partir da seleção dos melhores 

estudos, a amostra final do trabalho foi composta por 9 artigos 

que melhor se enquadraram no tema proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro 1. Síntese das principais informações dos artigos, 

quanto à autoria dos artigos, título, Periódico, ano de publicação 

e objetivo do estudo. Natal, 2020. 

Autoria do 
artigo 

Título Periódico/
Ano  

Objetivo 

ALMEIDA, 
Raquel 
Elisa; 
RODRIGU
ES, Maria 
Cristina 
Soares. 

Preenchiment
o da Lista de 
Verificação de 
Segurança 
Cirúrgica em 
hospitais 
brasileiros. 

Revista 
Rene, 
2018. 

Analisar as 
evidências 
científicas acerca 
da frequência de 
checagem de 
itens da Lista de 
Verificação de 
Segurança 
Cirúrgica em 
hospitais 
brasileiros. 

DEZORDI, 
Cátia 
Cristiane 
Matte; 
STUMM, 
Eniva 
Miladi 
Fernandes. 

Atitudes de 
segurança de 
uma equipe 
antes e após 
a implantação 
do checklist 
de cirurgia 
segura. 

Revista de 
Enfermage
m UFPE, 
2018. 

Avaliar as atitudes 
de segurança da 
equipe 
multiprofissional, 
que atua em 
centro cirúrgico 
de hospital geral, 
quanto ao clima 
de segurança do 
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paciente antes e 
após a 
implantação do 
checklist de 
cirurgia segura. 

FERREIRA
, Rosilene 
Alves et al. 

Fatores 
intervenientes 
na 
implantação 
do checklist 
de cirurgia 
segura em um 
hospital 
universitário. 

Enfermage
m em foco, 
2019. 

Identificar os 
fatores 
intervenientes na 
implantação do 
checklist de 
cirurgia segura 
em um hospital 
universitário. 

GOMES, 
Cátia 
Denise 
Perez 
Pereira et 
al. 
TREVISO, 
Patrícia.  

Percepção de 
uma equipe 
de 
enfermagem 
sobre a 
utilização do 
checklistI 
cirúrgico. 

Revista 
SOBECC, 
2016.  

Conhecer a 
percepção de 
profissionais de 
enfermagem que 
atuam em centro 
cirúrgico em 
relação à 
utilização do 
checklist 
cirúrgico. 

HARRIS, 
Kristin et 
al. 

Patients’ and 
healthcare 
workers’ 
recommendat
ions for a 
surgical 
patient safety 
checklist–a 
qualitative 
study. 

BMC 
health 
services 
research, 
2020. 

Este estudo visa 
para identificar o 
que os pacientes 
e profissionais de 
saúde 
consideram ser os 
elementos de 
risco que devem 
ser incluídos em 
um lista de 
verificação de 
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segurança 
cirúrgica 
orientada pelo 
paciente. 

OLIVEIRA, 
Maíra 
Cássia 
Borges et 
al. 

Adesão do 
cheklist 
cirúrgico à luz 
da Cultura de 
segurança do 
paciente. 

Revista 
SOBECC, 
2018. 

Analisar a 
produção 
científica nacional 
e internacional 
sobre a adesão 
de checklist 
cirúrgico quanto à 
segurança do 
paciente. 

SANTOS, 
Evelyn 
Alves; 
DOMINGU
ES, Aline 
Natália; 
EDUARDO
, Aline 
Helena 
Appoloni. 

Lista de 
verificação 
para 
segurança 
cirúrgica: 
conhecimento 
e desafios 
para a equipe 
do centro 
cirúrgico. 

Enfermaria 
Actual de 
Costa 
Rica, 
2020. 

Identificar o 
conhecimento de 
profissionais da 
saúde sobre a 
Lista de 
Verificação para 
Segurança 
Cirúrgica, os 
desafios e 
estratégias para 
sua implantação 
em uma 
instituição pública 
hospitalar. 

SOUZA, 
Rayanne 
Morais et 
al. 

Aplicabilidade 
do checklist 
de cirurgia 
segura em 
centros 
cirúrgicos 
hospitalares. 

Revista 
SOBECC, 
2016. 

Identificar a 
aplicabilidade do 
checklist de 
cirurgia segura 
em centros 
cirúrgicos hospital
ares. 
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TOSTES, 
Maria 
Fernanda 
do Prado; 
GALVÃO, 
Cristina 
Maria. 

Lista de 
verificação de 
segurança 
cirúrgica: 
benefícios, 
facilitadores e 
barreiras na 
perspectiva 
da 
enfermagem. 

Revista 
Gaúcha de 
Enfermage
m, 2019. 

Identificar os 
benefícios, 
facilitadores e 
barreiras na 
implementação 
da lista 
de verificação de 
segurança 
cirúrgica, 
segundo o relato 
de enfermeiros 
que atuavam no 
centro cirúrgico 
de hospitais. 

Fonte: Dados coletados, 2020. 

 

Dentre os artigos utilizados, foi possível perceber que a 

predominância em publicação ocorreu no ano de 2018, com um 

total de 3 artigos aplicados, em seguida os anos de 2020 e 2019 

tiveram 2 publicações em cada, e no ano de 2016 e 2015 foi 

colocado 1 artigo de cada para compor o estudo. Em relação às 

bases de dados, o maior predomínio foi na BDENF, 

contabilizando um total de seis artigos, em seguida a LILACS 

com dois estudos e MEDLINE com um artigo para compor o 

presente trabalho. 

No Brasil, o sistema de saúde público sofre com diversos 

problemas, é comum que os profissionais tenham sobrecarga 

de trabalho, com pagamento injusto, e se torna ainda mais 

complicado quando o ambiente de trabalho é inapropriado e 

destituído de protocolos de segurança, elevando a 

porcentagem de eventos adversos. É notório que deve ser 

aperfeiçoada a segurança dos procedimentos de cirurgia em 
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todo ambiente da área de saúde, com o incentivo das 

instituições em promover métodos de aprimoramento aos seus 

profissionais, e também, realçando a relevância da cirurgia 

segura para os pacientes (SOUZA et al., 2016). 

Os estudos de Gomes, Santos, Machado e Treviso 

(2016), evidenciam que o checklist quando exercido como uma 

ferramenta facilitadora, duplica as possibilidades dos pacientes 

de obterem tratamento apropriado. A lista de verificação foi 

capaz de diminuir em 47% o índice de mortalidade pós-

operatória e 11% os contratempos durante as cirurgias 

(GOMES; SANTOS; MACHADO; TREVISO, 2016). 

O checklist vem com o objetivo de fornecer uma maior 

segurança nos procedimentos cirúrgicos, no entanto, equipes 

médicas, de hospitais públicos e privados, se contrapõe a 

utilização da lista, preferindo optar pelos seus conhecimentos já 

adquiridos com o tempo, não considerando as extensas 

jornadas de trabalho (SOUZA et al., 2016). 

A lista de verificação mesmo que benéfica, apresenta 

pouca visibilidade entre a equipe de cirurgia. Contratempos 

vistos dentro da aplicabilidade do checklist o tornam uma 

medida de segurança ineficaz, sendo facilmente não cumpridas 

e ignoradas, tornando-se uma prática banal para os 

profissionais de saúde. Sendo o enfermeiro, colocado como 

coordenador do setor de cirurgia, ele possui a autoridade de 

utilizar a LVSC como método de analisar e verificar se a 

assistência do cuidado está saindo como o proposto, tornando 

desta maneira o procedimento mais qualificado e eficaz para o 

paciente (OLIVEIRA, et al., 2018; TOSTES; GALVÃO, 2019). 

Dentro da aplicabilidade da LVSC, a inexistência da 

efetividade em liderança é um dos pontos importantes dentro 
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desse processo. O conhecimento científico acerca desse 

assunto de acordo com os autores Tostes e Galvão (2019), 

evidenciam que a participação de todos da equipe cirúrgica, 

com as suas respectivas lideranças, contribui para um maior 

empenho disciplinar para a utilização do checklist.  

É observado que a ausência da cooperação da equipe 

cirúrgica é o principal empecilho para a aplicação do checklist, 

uma vez que uma boa comunicação ou/e compreensão dos 

profissionais dentro dessa prática, é de vital importância para a 

sua total funcionalidade. Tendo em vista que a falha nessa 

interação do pessoal da equipe, pode gerar erros irrecuperáveis 

para o paciente (SOUZA et al., 2016). 

Para reverter essa prática, é necessária a aplicação de 

atividades educativas, com o objetivo, por exemplo, da quebra 

de padronização da hierarquia do cirurgião dentro da sala de 

cirurgia, visando uma melhoria no engajamento da aplicação do 

checklist pela equipe cirúrgica (SOUZA et al., 2016). 

Visando uma maior adesão à lista de verificação, a 

Portaria nº 543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem 

(Cofen) recomenda, que o enfermeiro seja responsável pelo 

processo de melhoria dos serviços, como a comunicação entre 

os membros da equipe em saúde e desenvolvimento de 

educação permanente com a contínua capacitação dos 

profissionais. Com isso, a equipe necessita de um 

entrosamento a nível individual e coletivo, reconhecendo assim 

a importância da lista de verificação, e a partir disso conseguir 

levantar ações de correção por meio de indicadores confiáveis 

e efetivos (OLIVERA et al., 2018). 

A baixa adesão entre a equipe cirúrgica não é um 

acontecimento exclusivo em âmbito nacional, esses mesmos 
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dados se confirmam em outros países, como, Canadá e 

Inglaterra, que possuem esse aspecto inerente às suas equipes 

de assistência (SANTOS; DOMINGUES; EDUARDO, 2019).  

Outros fatores encontrados para a baixa adesão da 

aplicação da lista de verificação é a falta de esclarecimento em 

relação ao checklist, o fator deduzido pelos integrantes que tem 

pouco tempo para o preenchimento da lista e, também, alguns 

casos que constrangem, principalmente, enfermeiros quando 

são colocados na coordenação deste processo por parte da 

equipe médica devido a hierarquização desses profissionais 

dentro do ambiente de cirurgia (SANTOS; DOMINGUES; 

EDUARDO, 2019).  

Em contrapartida, autores como, Souza et al. (2016), 

evidenciam que completar a lista de verificação é rápido e 

prático, sendo preciso o tempo de três minutos para a 

realização total do preenchimento, além de necessitar apenas 

de um indivíduo responsável para aplicar o checklist.  

Os estudos de Ferreira et al. (2019), demonstram que 

nos hospitais da Inglaterra existem os mesmos problemas para 

a aplicabilidade do checklist entre os médicos mais velhos, pois 

é alegado por esses que é apenas papelada a mais a ser 

registrada. Ainda é ressaltado pelo autor, que a LVSC não pode 

ser interpretado somente como mais um papel a ser 

preenchido, e sim como uma medida de segurança importante 

para diminuir as ocorrências de erros e eventos adversos no 

ambiente cirúrgico.   

O preenchimento da lista de verificação é uma ação que 

depende do total comprometimento de todos os profissionais da 

equipe cirúrgica, para uma melhor aquisição desse mecanismo, 

melhorando assim a conexão entre os profissionais e a 
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segurança para os pacientes. Tendo em vista, que a lista 

quando preenchida a partir das informações garantidas pela 

participação de todos os membros da equipe, acaba tornando 

o seu preenchimento mais otimizado e os dados coletados se 

apresentam de maneira mais fidedigna (SANTOS; 

DOMINGUES; EDUARDO, 2019). 

Na perspectiva de enfermeiros, no estudo de Toste e 

Galvão (2019), foi notório que a aplicação do checklist garantiu 

um alto valor benéfico em relação a segurança do paciente e a 

qualidade dos serviços prestados pela equipe, bem como 

possibilitou um momento para a autoanálise sobre o trabalho 

prestado, e o estado de comunicação entre os profissionais 

como um todo. Embora a sua aplicação se mostre bastante 

efetiva, quando feito em meio a um ambiente repleto de 

condições insuficientes para o seu pleno funcionamento, o 

checklist pode acabar obtendo efeitos negativos sobre todos os 

aspectos, visto que o processo de intercomunicação não 

apresenta melhorias, devido a implementação inadequada.  

Com base nos estudos de Harris et al. (2020), foi 

demonstrado que o paciente possui uma significante 

participação no que se refere ao procedimento de cirurgia 

segura, entretanto funciona de maneira limitada devido às 

várias tentativas de efetivação por meio de aplicativos e 

panfletos sobre a Lista de Verificação direcionados ao paciente 

cirúrgico que não estavam conectados com os sistemas 

administrativos hospitalares, formando assim uma lacuna 

dentro do processo de comunicação entre profissionais e 

pacientes.  

Dentro dessa problemática, algumas medidas efetivas 

foram encontradas, como a capacitação para os pacientes em 
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relação ao pedido de informações quanto ao seu procedimento, 

e comunicar o seu papel para potencializar a sua segurança. 

Com isso, para que haja total funcionalidade desta prática se 

faz necessário que essas medidas sejam tomadas em um 

momento propício para a correta realização (HARRIS et al., 

2020). 

A comunicação Inter profissional é a base para o sucesso 

da implementação dessa ferramenta, devido a viabilização da 

diminuição das intercorrências físicas e psicológicas geradas ao 

paciente. Por isso, o enfermeiro se faz protagonista nesse 

processo de capacitação da sua equipe, visando a qualificação 

e exatidão da assistência prestada (OLIVEIRA et al., 2018). 

Corroborando com os estudos de Oliveira et al. (2018), 

Souza et al. (2016), trazem que o checklist é um grande 

facilitador para o processo de comunicação Inter profissional 

devido ao oferecimento de informações diretas e eficazes 

objetivando uma melhor interação entre os profissionais da 

equipe cirúrgica. Sendo necessária à sua aplicação prática 

rotineiramente, para o aprendizado e sua atuação ocorrer de 

forma adequada.   

Para a implementação efetiva do checklist Tostes e 

Galvão (2019), mostram a necessidade de uma mudança total 

no ponto de vista de médicos e enfermeiros, referente a 

aplicação da LVSC. Sendo fundamental o desenvolvimento, por 

parte da instituição, de educação permanente, onde será 

trabalhado com o cada profissional o diálogo direto sobre a 

funcionalidade da lista e o seu papel dentro da aplicação correta 

desse mecanismo.  

O treinamento também se mostra uma proposta 

indispensável para o pleno funcionamento de todo o checklist, 
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aproveitando esse momento para a retirada de dúvidas, bem 

como também a continuação da aplicabilidade desse processo 

de capacitação diariamente tanto no momento pré e pós-

operatório garantindo assim, a máxima efetividade da LVSC no 

ambiente cirúrgico (TOSTES; GALVÃO, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

  Em virtude dos fatos mencionados, vários fatores 

corroboram para uma falha na adesão da Lista de Verificação 

de Segurança Cirúrgica, dentre esses se encontram a 

hierarquização dos cirurgiões, que se contrapõe a utilização dos 

protocolos de segurança propostos pelo checklist. Assim como, 

a falta de comunicação entre os membros da equipe e a 

inexistência de um treinamento prévio dos profissionais para a 

execução correta da listagem.  

  Entretanto, quando aplicado de maneira correta, 

apresenta inúmeros benefícios tanto em relação a comunicação 

interprofissional, melhorando a qualidade dos serviços de 

saúde prestados, quanto às medidas de segurança em relação 

ao paciente, minimizando os riscos de eventos adversos. Por 

isso, mostra-se necessária a implementação de uma educação 

permanente dentro do ambiente cirúrgico, visando sua total 

aplicabilidade e protocolização da LVSC. 

  Desta forma almejamos ter alcançado o propósito em 

colaborar com a visibilidade da problemática inserida dentro do 

ambiente de saúde, e assim, consequentemente, que as 

resolutividades apresentadas possam influenciar nas práticas 

de aplicabilidade da lista de verificação no dia a dia dentro da 

prática hospitalar. 
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RESUMO: O objetivo é relatar as boas práticas de 
humanização na assistência da enfermagem ao paciente em 
período pré-operatório, operatório e pós-operatório. Trata-se de 
uma Revisão Integrativa da Literatura, a coleta de dados foi feita 
na Biblioteca virtual de Saúde e nos manuais de saúde, 
utilizando as bases de dados, eletrônicas Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF), Medical Literature Analysis and 
Retrievel System Online (MEDLINE), no período de setembro a 
novembro. Descritores em saúde utilizados Enfermagem 
Perioperatório, Centros Cirúrgicos e Humanização da 
Assistência. Critérios de inclusão foram artigos de língua 
portuguesa, nos últimos 5 anos e que tivessem relação com o 
estudo, foram excluídos os estudos em língua estrangeira, em 
forma de resumos e carta ao editor. Tendo como base a 
seguinte pergunta norteadora da pesquisa, qual a importância 
da enfermagem no contexto do cuidado humanizado no âmbito 
do perioperatório? A humanização da enfermagem neste 
período é significante, colaborando para a satisfação das 
necessidades físicas e emocionais do paciente, facilitando a 
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superação do trauma cirúrgico, na recuperação e no retorno do 
bem-estar. Dessa forma, a enfermagem deverá oferecer 
práticas e valores que auxiliam essa assistência, tratando cada 
indivíduo de forma integral, sistemática, individualizada, 
respeitando sua cultura e reconhecendo seus medos e 
angústias. 
Palavras-chave: Enfermagem Perioperatório. Centros 

Cirúrgicos. Humanização da Assistência. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo Possari (2011) o Centro Cirúrgico (CC) é 

definido como, “conjunto de elementos destinados às atividades 

cirúrgicas, bem como a recuperação anestésica e pode ser 

considerado uma organização complexa devido às suas 

características e assistência especializada”. 

O centro cirúrgico é um departamento mais isolado e de 

grande complexidade dentro de uma unidade hospitalar. Trata-

se de um ambiente dinâmico, estressante e hostil, apresenta 

um espaço frio e fechado, o que incita o silêncio e o 

distanciamento entre a equipe cirúrgica e o paciente, 

transformando o cuidado em um trabalho mecânico (RIBEIRO; 

FERRAZ; DURAN, 2017). 

Tendo em consideração que o paciente apresenta uma 

maior insegurança e fragilidade no período perioperatório, em 

razão da alteração emocional, em que frequentemente há o 

pensamento de que o procedimento cirúrgico pode ser uma 

ameaça à vida, originando uma instabilidade físico-emocional. 

A relação do enfermeiro com o enfermo é pautada na 

compreensão e no enfrentamento da situação, com uma 

comunicação eficaz para que todas suas necessidades 
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humanas básicas sejam atendidas (CAVERZAN; CALIL; 

ARAÚJO; RUIZ, 2017).  

A humanização deve compor a filosofia da enfermagem. 

Humanizar se refere ao respeito para com o outro. Os artifícios 

materiais e tecnológicos deixam de ter resultados, e a 

prioridade passa a ser a essência humana (CAVERZAN; CALIL; 

ARAÚJO; RUIZ, 2017). 

Nesse contexto, humanizar é um englobamento de 

diversos aspectos do cuidado, como escuta ativa, preservar a 

dignidade do paciente proporcionando um atendimento 

holístico, acolhimento adequado, ouvir e se atentar às 

demandas relatadas, observando cada indivíduo em sua 

singularidade, respeitando suas diferenças. É a capacidade de 

introduzir a ética, respeito, ao receber o usuário, respeitando e 

descobrindo seus limites (GIRON; BERARDINELLI, 2015). 

Inúmeros são os cenários em que a enfermagem tem se 

proposto a pensar sobre o cuidado humanizado, dentre os quais 

se inclui o CC. A enfermagem deve atentar em prestar uma 

assistência em que as necessidades do paciente que vivencia 

a experiência cirúrgica sejam atendidas, valorizando as 

peculiaridades inerentes ao ambiente cirúrgico e aos sentidos e 

significados que esse momento tem para o paciente. Nesse 

âmbito, torna-se essencial compreender a linguagem corporal 

do paciente, manter uma comunicação de forma apropriada, 

utilizando da comunicação verbal e não verbal, ouvi-lo, ser 

gentil e proporcionar atendimento com maestria (MENDONÇA, 

et al, 2016). 

Além disso, a integração da Sintetização da Assistência 

de Enfermagem Perioperatória (SAEP) tem como principal 

objetivo, assegurar uma assistência planejada durante todo o 

período perioperatório, que tem início no pré-operatório, 
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durante o intra-operatório, até o pós-operatório. Desde de 2002, 

a SAEP é um dos requisitos do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), a fim de assessorar as equipes de 

enfermagem e médica, e os demais envolvidos à assegurar 

uma assistência segura ao paciente (KOCH et al., 2018).  

Diante do proposto, essa pesquisa tem como objetivo 

relatar as boas práticas de humanização na assistência da 

enfermagem ao paciente em período pré-operatório, operatório 

e pós-operatório. Tendo como base a seguinte pergunta 

norteadora da pesquisa, qual a importância da enfermagem no 

contexto do cuidado humanizado no âmbito do perioperatório?  

Almeja-se que esse trabalho possa auxiliar os futuros 

pesquisadores, profissionais e estudantes, contribuindo na 

oferta de conhecimento, acerca da importância do cuidado 

humanizado ao paciente no centro cirúrgico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, a qual contribui para 

o processo de sistematização e análise dos resultados, visando 

à compreensão de determinado tema, a partir de outros estudos 

independentes.  A revisão integrativa é uma ampla abordagem 

metodológica, permitindo uma compreensão completa. 

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além 

de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de 

conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular (SOARES et 

al., 2014). 

A coleta dos dados foi realizada no período de setembro 

de 2020, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio das 

bases de dados eletrônicas: Scientific Eletronic Library Online 
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(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online 

(MEDLINE). 

Para a busca foram utilizados os seguintes Descritores 

em Ciências da Saúde (Decs): “Enfermagem Perioperatório”, 

“Centros Cirúrgicos" e “Humanização da Assistência”. De 

acordo com a tabela 1 estão as seguintes combinações de 

descritores e respectivos número de artigos encontrados.  

 

  Tabela 1. Combinações e número de artigos.  

 

Combinações com operador 

booleano AND 

Número de artigos 

“Enfermagem Perioperatório 

AND Centros Cirúrgicos” 

        20  

“Enfermagem Perioperatório 

AND Humanização da 

Assistência” 

        11 

“Centros Cirúrgicos AND 

Humanização da Assistência” 

        33 

“Enfermagem Perioperatória 

AND Centros Cirúrgicos AND 

Humanização da Assistência” 

        02 
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Ao final, foram selecionados 10 artigos para a elaboração 

do trabalho, que estão evidenciados na tabela 2, de acordo com 

base de dados e números de artigos. 
 

Tabela 2. Base de dados e total de artigos 

Base de dados Número de artigos 

Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) 

       01 

Literatura Latino-Americana 

em Ciências da Saúde 

(LILACS) 

       05 

Medical Literature Analysis 

and Retrievel System Online 

(MEDLINE). 

       04 

 

 

Para a construção desta revisão os critérios de inclusão 

foram: artigos publicados em língua portuguesa, nos últimos 05 

anos, disponíveis em textos completos, e que tivessem relação 

com o objetivo do estudo. Foram excluídos os estudos em 

língua estrangeira, em forma de resumos e carta ao editor. Os 

artigos duplicados foram contabilizados apenas uma vez.  Na 

pesquisa foram usadas as seguintes etapas: Identificação do 

tema, busca na literatura/amostragem, categorização dos 

estudos, avaliação dos estudos, interpretação dos resultados e 

síntese do conhecimento.  



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

100 
 

Os dados utilizados 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 das partes das obras consultadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a obtenção dos resultados utilizou-se a busca dos 

artigos conforme o tema, selecionados de acordo com achados 

relevantes e de interesse da pesquisa, totalizando 10 artigos. A 

caracterização dos estudos está organizada no quadro abaixo, 

conforme título, autores e ano de publicação, objetivos e 

principais resultados.  

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados conforme 
título, autores e ano de publicação, objetivos e principais 
resultados. Natal, 2020. 
 

Titulo Autores e 

ano de 

publicação 

Objetivos Principais 

resultados 
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Humanizaçã

o nos 

Serviços de 

Urgência e 

Emergência: 

Contribuçõe

s para o 

Cuidado de 

Enfermagem

. 

SOUSA, 

Kayo 

Henrique 

Jardel 

Feitosa et al., 

2019 

Analisar as 

evidências 

das 

pesquisas 

desenvolvida

s sobre a 

humanização 

no 

atendimento 

de urgência e 

emergência, 

tendo em 

vista suas 

contribuições 

para o 

cuidado de 

enfermagem. 

O Acolhimento 

com 

Classificação 

de Risco foi 

evidenciado 

como principal 

dispositivo 

para a efetiva 

operacionaliza

ção da Política 

Nacional de 

Humanização 

e existem 

barreiras para 

sua efetivação 

relacionadas à 

organização 

das redes de 

atenção à 

saúde, 

problemas 

estruturais e 

ao trabalho 



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

102 
 

multiprofission

al. 

Momento 

Anestésico-

Cirúrgico: 

Transitando 

Entre o 

Conhecimen

to dos(as) 

Enfermeiros(

as) e o 

Cuidado de 

Enfermagem

. 

KOCH, Tania 

Marisa et al. 

2018 

Verificar o 

conheciment

o dos 

enfermeiros(

as) de um 

hospital 

público da 

região oeste 

do estado de 

Santa 

Catarina 

sobre o 

cuidado de 

enfermagem 

no momento 

Demonstram 

que os 

profissionais 

estão 

preocupados 

com o fazer, 

minimizando o 

cuidado 

humanizado e 

individualizad

o.  



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

103 
 

anestésico-

cirúrgico 

Atitudes dos 

Enfermeiros 

de Centro 

Cirúrgico 

Diante da 

Sistematizaç

ão da 

Assistência 

de 

Enfermagem 

Perioperatóri

o 

RIBEIRO, 

Elaine; 

FERRAZ, 

Keny 

Michelly 

Camargos; 

DURAN, 

Erika 

Christiane 

Marocco. 

2017 

Descrever as 

atitudes dos 

enfermeiros 

relacionadas 

à SAEP em 

um centro 

cirúrgico 

(CC) de um 

hospital no 

interior 

paulista. 

Evidenciou-se 

pouco 

conhecimento 

e contato dos 

enfermeiros 

com a SAEP. 

Comportame

nto dos 

Profissionais 

de 

Enfermagem 

na 

Efetivação 

da 

Humanizaçã

o Hospitalar 

SILVA 

JÚNIOR, 

José Nildo de 

Barros et al., 

2020 

Identificar os 

comportame

ntos dos 

profissionais 

de 

enfermagem 

que 

favorecem a 

efetivação da 

Revelou-se 

que o 

enfermeiro 

desenvolve 

funções de 

gerenciament

o, assistência 

direta ao 

paciente e 

manipulação 
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humanização 

hospitalar. 

da tecnologia 

utilizada em 

ambientes 

especializado

s. Tais 

atribuições 

propiciam a 

sobrecarga do 

profissional 

além do 

distanciament

o da 

assistência 

humanizada 

O 

conheciment

o em 

enfermagem 

sobre 

humanizaçã

o na 

recepção do 

usuário no 

centro 

GIRON; 

Mariana 

Nepomuceno

; 

BERARDINE

LLI, Lina 

Márcia 

Miguéis.  

2015. 

Analisar as 

produções 

científicas na 

área de 

enfermagem 

sobre 

acolhimento 

e 

humanização 

no cuidado 

Pesquisas 

sobre 

humanização 

no Centro 

cirúrgico ainda 

apresentam 

número 

reduzido. 



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

105 
 

cirúrgico: 

revisão 

integrativa. 

de 

enfermagem. 

Validação de 

instrumento 

para registro 

da 

sistematizaç

ão da 

assistência 

de 

enfermagem 

perioperatóri

a 

LUCIANO, 

Francielle 

Regina dos 

Santos; 

ROSA, 

Luciana 

Martins da; 

ALVAREZ, 

Ana Graziela; 

KUZE, Elisa 

Borges. 2019 

Construir e 

validar 

conteúdos de 

um 

instrumento 

para registro 

da 

sistematizaç

ão da 

assistência 

de 

enfermagem 

perioperatóri

a. 

A 

implementaçã

o de 

instrumento 

validado 

contribui para 

uma prática de 

enfermagem 

mais segura e 

qualificada. 

Sistematizaç

ão da 

Assistência 

de 

Enfermagem 

no Período 

Perioperatóri

FENGLER, 

Franciele 

Cristiane; 

MEDEIROS, 

Cassia 

Regina 

Gotler. 2020.   

Analisar os 

registros da 

sistematizaç

ão da 

assistência 

de 

enfermagem 

Conforme as 

recomendaçõ

es da 

SOBECC, 

observou-se 

deficiência 

nos registros e 
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o: Análise de 

Registros 

perioperatóri

a (SAEP) 

conforme 

recomendaç

ões da 

Associação 

Brasileira de 

Enfermeiros 

de Centro 

Cirúrgico, 

Recuperação 

Anestésica e 

Centro de 

Material e 

Esterilização 

(SOBECC). 

na adesão à 

SAEP. 

Concepções 

de técnicos 

de 

enfermagem 

acerca da 

humanizaçã

o da 

assistência 

MENDONÇA

, Erica Toledo 

et al. 2016. 

Compreende

r o 

conheciment

o de técnicos 

de 

enfermagem 

acerca do 

cuidado 

Os 

profissionais 

trazem 

concepções 

que revelam 

uma 

apropriação 

conceitual 
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em centro 

cirúrgico 

humanizado 

ao paciente 

no 

intraoperatóri

o. 

sobre 

humanização, 

no entanto 

sinalizam 

dificuldades 

para agenciar 

um cuidado 

humanizado 

Dualidade 

entre 

satisfação e 

sofrimento 

no trabalho 

da equipe de 

enfermagem 

no centro 

cirúrgico 

TOSTES, 

Maria 

Fernanda do 

Prado et al., 

2017 

Buscou‐se 

apreender a 

percepção da 

equipe de 

Enfermagem 

sobre a 

relação entre 

trabalho em 

centro 

cirúrgico 

(CC) e saúde 

A 

Enfermagem 

vivenciou uma 

dualidade de 

sentimentos: 

satisfação/pra

zer, 

sofrimento, 

decorrente da 

organização 

do processo 

de trabalho e 

manifestado 

por sintomas 

físicos e 

psicossociais 
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que 

repercutem na 

saúde 

Humanizaçã

o no 

processo de 

informações 

prestadas 

aos 

acompanhan

tes dos 

pacientes 

cirúrgicos 

CAVERZAN, 

Thamiris 

Crisina 

Rossi;  

CALIL, 

Angela S 

Gagliado;  

ARAÚJO, 

Célia Souza 

de;  RUIZ, 

Priscila Buck 

de Oliveira. 

2017. 

Investigar as 

informações 

prestadas 

aos 

acompanhan

tes dos 

pacientes 

cirúrgicos 

A partir da 

interação com 

pacientes e 

seus 

familiares 

podem 

lhes minimizar 

angústia, 

medo, 

ansiedade e 

insegurança. 

As 

informações 

fornecidas 

pelos 

profissionais 

do Centro 

Cirúrgico 

devem ser 

esclarecedora

s e 
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consistentes, 

para transmitir 

conforto e 

serenidade 

aos 

acompanhant

es dos 

pacientes na 

sala 

de espera. 

Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

A humanização engloba a gestão compartilhada como 

recursos e métodos na elaboração de novos conceitos de 

gerenciar e cuidar em saúde. Portanto, humanizar a assistência 

inclui a oferta de serviços e tecnologias, recursos materiais e 

humanos e infraestrutura, tendo em vista o seguro do cuidado 

garantindo conforto e bem-estar aos clientes do serviço de 

saúde, tendo sua participação efetiva (SOUSA, et al. 2019) 

Devido a ação de Florence Nightingale, a enfermagem 

introduziu em seu percurso a utilização de uma prática 

fundamentada em evidências e/ou conhecimentos científicos, 

desligando-se progressivamente a postura de atividade 

bondosa, intuitiva e experiências vividas. Nessa perspectiva, 

inúmeros conceitos, modelos e teorias próprios da ciência da 

enfermagem vem sendo desenvolvidos, voltados à 

necessidade de proporcionar uma assistência sistematizada, 
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facilitando o atendimento prestado ao paciente no período 

anestésico-cirúrgico de forma holística (KOCH, et al., 2018). 

Nessa situação, que se refere à assistência direta, a 

enfermagem introduz a sua área de conhecimento diversas 

áreas com base metodológica, que se nomeia processo de 

enfermagem. Refere-se a um instrumento sistemático e 

humanizado usado para guiar os cuidados de enfermagem. Isto 

se dará com a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE). Diante do contexto perioperatório, o processo de 

enfermagem é denominado Sistematização da Assistência de 

Enfermagem Perioperatória (SAEP), sendo uma importante 

ferramenta para que o paciente seja assistido de forma integral, 

contínua, segura e humanizada pela enfermagem (RIBEIRO; 

FERRAZ; DURAN, 2017). 

Por parte da enfermagem a humanização é uma 

estratégia de saúde obrigatória, apesar disso é um desafio 

importante para os enfermeiros que usam de iniciativas 

associadas ao acolhimento e tecnologia disponível, 

beneficiando a criação de laços e ocasionando um cuidado 

direcionado, colaborando assim para melhores condições de 

vida dos usuários do serviço (SILVA JR, et al., 2020). 

Ao dar entrada no hospital muitos pacientes sentem-se 

sozinhos e temerosos, isso dá-se por sentirem-se longe de seus 

familiares, e de terem sua rotina cotidiana alterada, a qual não 

pode mais ser realizada ao estar no hospital (GIRON; 

BERARDINELLI, 2015). 

A Sintetização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP) veio com a proposta maior de trazer 

meios de identificar as situações de saúde-doença e os 

cuidados necessários que a enfermagem precisa realizar para 

oferecer uma boa prestação de serviço. Métodos preventivos, 



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

111 
 

de promoção, recuperação e reabilitação, também são trazidos 

pela SAEP. As intervenções trazidas na SAEP, para o auxílio 

ao trabalhador, devem ser implantadas aliadas ao 

conhecimento do profissional de enfermagem (LUCIANO; 

ROSA; ALVAREZ; KUZE, 2019). 

A visita da enfermagem no pré-operatório retrata os 

fundamentos da SAEP, colaborando para a satisfação das 

necessidades físicas e emocionais do paciente e minimizando 

os níveis de estresse e ansiedade, facilitando a superação do 

trauma cirúrgico, na recuperação e no retorno do bem-estar. 

Também, favorecer o vínculo entre profissional, paciente e 

família, proporcionando uma assistência sistematizada e 

contínua, direcionada para cada indivíduo de forma integral e 

individualizada, respeitando a cultura, expectativas, valores e 

experiências (FENGLER; MEDEIROS, 2020). 

Pode definir o período pré-operatório como importante 

para detecção das verdadeiras necessidades físicas e 

psicológicas, que auxiliam no planejamento do cuidado. Esta 

assistência exige habilidade e conhecimento a respeito das 

possíveis reações, emocionais ou fisiológicas que o paciente 

possa vir a apresentar diante da anestesia e da cirurgia. 

Portanto, conseguirá atingir os objetivos traçados no plano de 

cuidados, promovendo a integridade e a plenitude 

biopsicossocioespiritual (KOCH et al., 2018).  

O período de mais insegurança, no entanto, é no CC, 

pois esse ambiente traz certas complexidades, e merecem uma 

maior dedicação importante da enfermagem. Os medos, 

ansiedades, dúvidas e questionamentos, relacionados ao 

procedimento anestésico-cirúrgico são expressados na entrada 

do paciente nesse âmbito desconhecido, e muitas vezes, até 

mesmo ameaçador, incluindo o distanciamento de seus 
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familiares, o que torna o processo mais delicado. No entanto, 

uma assistência humanizada adequada proporciona um 

aumento na segurança e confiança do paciente, afastando o 

cenário inseguro e receoso que ele criara em sua mente 

(MENDONÇA, et al., 2016).  

No que se refere à acolhida dos usuários na unidade 

cirúrgica, a prática da empatia é primordial para a solidificação 

de um cuidado de enfermagem humanizado. A empatia é uma 

habilidade fundamental para as relações interpessoais de 

ajuda, em especial profissões cujo objeto é o cuidado ao ser 

humano em suas distintas dimensões. Portanto, é substancial 

refletir sobre tecnologias que possibilitem a potencialização 

desta habilidade na formação profissional do enfermeiro 

(GIRON; BERARDINELLI, 2015).  

O bem-estar profissional tem sido apontado como uma 

variável importante, o sentir‐se bem em seu espaço de trabalho 

é primordial, na medida em que essa satisfação apresenta uma 

correlação direta com o bem‐estar do paciente em todos os 

aspectos da sua vida. Nesse contexto, compreender a 

percepção da equipe de enfermagem operante na unidade de 

CC sobre trabalho, saúde e o vínculo entre ambas pode 

contribuir para o reconhecimento de problemas nos serviços de 

saúde, para o planejamento de prováveis soluções e para os 

consequentes avanços no ambiente de trabalho, os quais 

podem repercutir na qualidade da assistência prestada 

(TOSTES et al., 2017). 

Todo o cuidado prestado ao paciente no centro cirúrgico 

é de responsabilidade de toda equipe multiprofissional 

presente, contudo, a enfermagem desempenha um papel 

fundamental, e por estar sempre em contato direto com o 

paciente, tem grande impacto no processo de cuidado ao 
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usuário, importante também, ressaltar o papel do 

acompanhante, que, juntamente a enfermagem, está lidando 

diretamente com o paciente (CAVERZAN; CALIL; ARAÚJO; 

RUIZ, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados nesse estudo, 

percebe-se que a humanização no CC é um desafio importante 

para a equipe de enfermagem, visto que o ambiente favorece o 

trabalho mecânico e hostil. Dessa forma, a enfermagem deverá 

oferecer práticas e valores que auxiliam a assistência 

humanizada, tratando cada indivíduo de forma integral, 

sistemática, individualizada, respeitando sua cultura e 

reconhecendo seus medos e angústias.  

Portanto, a humanização no CC proporciona uma maior 

confiança e segurança ao paciente, auxilia na superação do 

trauma cirúrgico, minimiza a ansiedade e o estresse, facilita a 

recuperação e o bem-estar e proporciona uma maior conexão 

entre o profissional, paciente e a família.  

Durante a elaboração do devido trabalho houveram 

dificuldades para encontrar revisões integrativas que 

abordassem sobre a humanização da assistência de 

enfermagem em centro cirúrgico, o que dificultou a discussão 

dos resultados obtidos no estudo. É importante ressaltar que as 

questões da temática apresentada não se esgotam, 

necessitando de novos olhares ao abordar a humanização do 

cuidado em CC. Espera-se que este trabalho possa contribuir 

para mais informações, acerca da assistência humanizada 

durante todo o período cirúrgico.  

 



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

114 
 

REFERÊNCIAS 

 

CAVERZAN, Thamiris Crisina Rossi;  CALIL, Angela S Gagliado;  ARAÚJO, 
Célia Souza de;  RUIZ, Priscila Buck de Oliveira. Humanização no processo 
de informações prestadas aos acompanhantes dos pacientes cirúrgicos. 
Arq. Ciênc. Saúde. v. 24, n. 4, p. 37-41, out-dez  2017. Disponível em: 
http://fi-admin.bvsalud.org/document/view/4rngg. Acesso em 21 set. 2020.  
FENGLER, Franciele Cristiane; MEDEIROS, Cassia Regina Gotler. 
Sistematização da Assistência de Enfermagem no Período Perioperatório: 
Análise de Registros.  Rev. SOBECC, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 50-57, mar 
2020. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-
1096328. Acesso em 21 set. 2020.  
GIRON; Mariana Nepomuceno; BERARDINELLI, Lina Márcia Miguéis. O 
conhecimento em enfermagem sobre humanização na recepção do usuário 
no centro cirúrgico: revisão integrativa. Revista de Enfermagem UFPE On 
Line, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 974-984, jan. 2015. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/10423/11
212 Acesso em: 21 set. 2020.  
KOCH, Tania Marisa et al. Momento Anestésico-Cirúrgico: Transitando Entre 
o Conhecimento dos(as) Enfermeiros(as) e o Cuidado de Enfermagem. Rev 
SOBECC, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 7-13, jan/mar, 2018. Disponível em: 
fhttp://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882686/sobecc-v23n1_pt_7-
13.pdf. Acesso em 21 set. 2020. 
LUCIANO, Francielle Regina dos Santos; ROSA, Luciana Martins da; 
ALVAREZ, Ana Graziela; KUZE, Elisa Borges. Validação de instrumento 
para registro da sistematização da assistência de enfermagem 
perioperatória. Revista SOBECC, São Paulo, v. 24, n. 4, p. 200-210, dez. 
2019. Disponível em: https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/520. 
Acesso em: 22 set. 2020.  
MENDONÇA, Erica Toledo et al. Concepções de técnicos de enfermagem 
acerca da humanização da assistência em centro cirúrgico. R. Enferm. 
Cent. O. Min. v. 6, n. 3, p. 2389-2397, set/dez, 2016. 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-836105. Acesso em 21 
set. 2020.  
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico: Planejamento, organização, e 
Gestão. João Francisco Possari. 5 ed. São Paulo: Iátria, 2011. 
RIBEIRO, Elaine; FERRAZ, Keny Michelly Camargos; DURAN, Erika 
Christiane Marocco. Atitudes dos Enfermeiros de Centro Cirúrgico Diante da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatório. Rev. 
SOBECC, São Paulo, v. 22, n. 4, p. 201-207, out/dez, 2017. Disponível em: 
fi-admin.bvsalud.org/document/view/5y4rf. Acesso em 21 set. 2020.  



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

115 
 

TOSTES, Maria Fernanda do Prado et al. Dualidade entre satisfação e 
sofrimento no trabalho da equipe de enfermagem no centro cirúrgico. Rev. 
SOBECC, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 3-9,  jan-mar. 2017. Disponível em: 
http://fi-admin.bvsalud.org/document/view/ree2f . Acesso em 23 set. 2020. 
SILVA JÚNIOR, José Nildo de Barros et al. Comportamento dos 
Profissionais de Enfermagem na Efetivação da Humanização Hospitalar. R. 
pesq.: cuid. fundam. online, Rio de Janeiro, v. 12, p. 476- 483, jan, 2020. 
Disponivel em: 
http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/viewFile/8527/pdf
_. Acesso em 23 set. 2020. 
SOUSA, Kayo Henrique Jardel Feitosa et al. Humanização nos Serviços de 
Urgência e Emergência: Contribuções para o Cuidado de Enfermagem. Rev. 
Gaucha Enferm,  Porto Alegre, v. 40, jun 2019. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt
&pid=S1983-14472019000100503. Acesso em 23 set. 2020.  

 
 
. 



HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

116 
 

ENFERMAGEM EM 
CUIDADOS 

PALIATIVOS 



A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO 
PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS 

117 
 

CAPÍTULO 6 
 

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO 
ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO 

PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS      
 

Letycia Luciano Lucena ALVES¹ 
Maressa Samai Pinheiro SILVA¹ 

Elis Silva de Almeida Jácome MARTINS¹ 
Monália Mikarla Miranda BORGES¹ 

Prof.ª Camila Priscila Abdias do NASCIMENTO²  
¹Graduandas do curso de Enfermagem, UnP; ² Orientadora/Enfermeira, mestranda em 

enfermagem. 

letycia.lucena@gmail.com 

 
RESUMO: O câncer é considerado uma doença complexa que 
ocasiona diversas alterações, gerando fragilidades e limitações 
tanto físicas quanto emocionais, exigindo acompanhamento 
profissional responsável, treinado e eficaz. Objetivou-se 
descrever a importância da relação enfermeiro e paciente na 
assistência oncológica. Trata-se de uma revisão de literatura 
baseada em uma abordagem qualitativa, realizada entre os 
meses de junho a outubro de 2020, desenvolvida por meio de 
bases de dados SCIELO, LILACS e BVSMS, com a aplicação 
dos descritores: “Enfermagem”, “Cuidados Paliativos” e 
“Oncologia”. O estudo valida a relevância da relação do 
enfermeiro na assistência ao paciente oncológico, visto que, 
esse profissional assiste o paciente em suas necessidades com 
a finalidade de proporcionar conforto físico e emocional, bem 
como viabilizar o alívio de sintomas, ao promover o cuidado de 
modo integral e humanizado priorizando sempre o bem-estar do 
paciente. Entretanto, os enfermeiros também enfrentam 
algumas situações negativas, que ocasionam estresse 
emocional, ansiedade, culpa e sensação de impotência ao 
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assistir o quadro dos pacientes fora de possibilidade 
terapêutica. Conclui-se, que a enfermagem possui papel 
fundamental no tocante ao paciente oncológico terminal, uma 
vez que estas intervenções transcendem suas habilidades 
técnicas, oferecendo benefícios para ambos, 
consequentemente objetivando contribuir para o fortalecimento 
da confiança entre o profissional, o paciente e a família. 
Palavras-chave: Enfermagem. Cuidados paliativos. Oncologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um dos principais problemas de saúde 

pública em todo o Brasil e no mundo, com incidência crescente. 

Caracterizando como sendo um conjunto de mais de 100 

doenças, tendo em comum o crescimento desordenado de 

células, que invadem tecidos e órgãos (INCA, 2018). Sua 

etiologia é diversa e pode ser “classificada em externa ou 

interna ao organismo, estando relacionadas umas às outras” 

(SOUZA et al., 2019). 

A incidência e a mortalidade por câncer apresentam-se 

em ascensão em nível mundial. Em parte, isso ocorre devido o 

envelhecimento e crescimento populacional, alinhado a 

mudança na distribuição e prevalência dos fatores de risco de 

câncer, especialmente aos associados ao desenvolvimento 

socioeconômico. Estima-se que o Brasil possuirá 

aproximadamente 625 mil novos casos de câncer a cada ano 

do triênio 2020-2022, apontando o câncer de pele não 

melanoma como mais incidente com 177 mil novos casos 

(INCA, 2019). 

Com o diagnóstico da doença, os pacientes podem sofrer 

com possíveis alterações físicas e na autoimagem corporal, 
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além de eventuais limitações, durante o tratamento. O que pode 

interferir prejudicialmente na sua autoestima e socialização. 

Nesse sentido, considerando que além do corpo, o câncer afeta 

o bem-estar social, as relações familiares e o espírito, a 

assistência ao paciente oncológico demanda uma abordagem 

terapêutica individual e humanizada, integrando componentes 

psicológicos, sociais e espirituais (RIBEIRO; BORGES, 2018; 

BARBOSA et al., 2019).  

Neste segmento, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 2002 definiu cuidados paliativos como uma 

abordagem ou tratamento que visa elevar a qualidade de vida 

de pacientes e familiares à vista de doenças que prejudiquem a 

continuidade da vida. Tornando-se indispensável a avaliação e 

controle da dor, além de sintomas físicos, sociais, emocionais e 

espirituais. Dessa forma, os cuidados paliativos são centrados 

na necessidade das pessoas em manter sua autonomia, 

dignidade e independência contribuindo nos cuidados 

necessários ao paciente, e, não somente em prologar a vida ou 

adiar a morte (ANCP, 2017). 

Entretanto, socialmente o câncer é relacionado a morte, 

e quando a ciência não consegue fornecer nenhum tipo de 

recurso terapêutico para promover o processo de cura do 

paciente, que por sua vez encontra-se em estado de fragilidade 

e limitação, a importância dos cuidados paliativos se torna ainda 

mais essencial. No entanto, é necessário desenvolver uma 

forma específica de cuidar, fazendo com que a equipe de saúde 

elabore ações que minimizem o sofrimento e desconforto do 

paciente (CUNHA; ARAÚJO; PERES, 2016; RODRIGUES et 

al., 2017). 
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Com o objetivo de promover a longitudinalidade e 

integralidade do cuidado, Pichelli, Monteiro e Hora (2019) 

asseguram a importância da assistência através da atuação de 

uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, médicos, 

nutricionistas e psicólogos, cujo estes princípios estão focados 

no indivíduo e suas necessidades, não somente na 

enfermidade. 

Nessa conjuntura, a atuação dos profissionais de saúde 

nos cuidados paliativos, em especial aos prestados pelos 

enfermeiros, engloba uma assistência que transcende 

habilidades técnicas, atendendo a integralidade do contexto, 

prestando esclarecimentos, buscando sanar dúvidas e anseios 

quanto aos procedimentos a serem realizados nos portadores, 

com o propósito de fortalecimento da confiança entre o 

profissional, o paciente e a família. “Já que dentro desse cenário 

os cuidados paliativos são um preparo de um paciente, de uma 

família, e de um profissional que tem como prioridade a 

qualidade de vida e não a esperança de cura” (SANTOS et al., 

2019; SOUZA, A.; SILVA; SOUZA, S., 2016). 

A enfermagem, por sua vez, participa diretamente desse 

processo, pois as ações estão ligadas ao paciente e seus 

familiares, desde o diagnóstico, tratamento e prognóstico, 

acompanhando cada etapa (RODRIGUES et al., 2017). Nesse 

contexto, o enfermeiro avaliará a qualidade de vida do paciente 

em cuidados paliativos, identificando suas necessidades, 

prestando uma gama de cuidados visando atenuar o sofrimento 

do paciente relacionado ao tratamento, aplicando a 

sistematização de enfermagem simultaneamente a “ações que 

melhorem sua vivência, sem ter como prioridade a cura do 

paciente” (SANTOS et al., 2019). 
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Diante disso, apresenta-se como relevância a existência 

de estudos voltados para esta temática. Para tanto, conforme o 

atual panorama a respeito dos cuidados paliativos este estudo 

tem como objetivo descrever a importância da relação 

enfermeiro e paciente na assistência oncológica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura 

baseado em uma abordagem qualitativa. De acordo com 

Soares et al. (2014), atualmente esse método está sendo 

largamente utilizado por se tratar de um instrumento científico 

que auxilía na prática do exercício da enfermagem, 

fundamentada em evidências. 

A pesquisa foi realizada por meio de consulta online, 

entre os meses de junho a outubro de 2020. As informações 

para construção desta pesquisa foram obtidas por meio da 

busca de artigos a partir das bases de dados eletrônicas 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVSMS). 

Os critérios de inclusão empregados para construção 

deste estudo foram artigos publicados entre os anos de 2016 a 

2020, que abordassem o objeto de estudo desta pesquisa, 

disponíveis na língua portuguesa, espanhola e inglesa, sendo 

estes disponibilizados na íntegra e gratuitamente. 

Sendo estabelecidos como critérios de exclusão teses, 

dissertações, artigos não disponibilizados gratuitamente e 

incompletos, tal como relatos de casos informais e que não 

possuíssem relação com a temática. 
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Para confecção deste estudo, como ênfase foi definida a 

seguinte questão norteadora: Qual a importância da relação 

entre enfermeiro e paciente na assistência oncológica?  

Os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) utilizados 

para seleção da pesquisa foram: “enfermagem”, “cuidados 

paliativos” e “oncologia”. 

A partir da análise dos materiais baseados nos critérios 

estabelecidos, do total encontrado foram selecionados ao todo 

21 artigos para construção deste estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação aos resultados, em consonância com a 

metodologia, foram obtidos 21 artigos conforme os critérios de 

elegibilidade, os quais encontram-se descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Artigos elencados para pesquisa. 

Autor 
(Ano)  

Título Resultados Tipo de 
Estudo 

ALENCAR 
et al. 
(2017) 
 

Sentimentos 
de enfermeiros 
que atuam 
junto a 
pacientes com 
câncer em 
fase terminal. 

Para os enfermeiros, uma das 
maiores ansiedades enfrentadas 
é lidar com a morte, vista como 
fenômeno doloroso e de difícil 
aceitação. A maioria dos 
profissionais admitiu o 
despreparo no manejo e 
enfrentamento desta condição, 
vivenciada de forma conflituosa, 
amarga e cruel. 

Pesquisa 
qualitativa. 

ALMEIDA 
et al. 
(2020) 
 

A relação entre 
o enfermeiro e 
o paciente nos 
cuidados 
paliativos 
oncológicos. 

Constatou-se que há uma 
grande necessidade de 
aprofundamento e melhoria da 
educação voltada para os 
cuidados paliativos, além da falta 
de insumos necessários para a 

Qualitativo, 
transversal e 
descritivo. 
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prestação de serviços e as 
relações do profissional de 
enfermagem com seus 
pacientes. 

ANDRADE 
et al. 
(2019) 

Cuidados 
Paliativos e a 
Importância da 
Comunicação 
entre o 
Enfermeiro e 
Paciente, 
Familiar e 
Cuidador. 

Afirma sobre a importância da 
atuação dos enfermeiros na 
promoção dos cuidados 
paliativos, comtemplando desde 
o diagnóstico e auxílio para 
conviver com a enfermidade, 
prestado uma assistência 
integral ao paciente e seus 
familiares. 

Abordagem 
quantitativa, 
exploratória 
e descritiva. 

BARBOSA 
et al. 
(2019) 

A importância 
da assistência 
humanizada 
prestada pelo 
enfermeiro nos 
cuidados 
paliativos ao 
paciente 
oncológico 
terminal. 

A análise das estatísticas 
revelou projeções alarmantes 
em relação ao aumento de óbitos 
por câncer no Brasil, e que por 
isso a assistência de 
enfermagem deve estar cada 
vez mais preparada para lidar 
com ações que visem não 
somente a manutenção da vida, 
mas também proporcionar alívio 
dos sintomas àqueles com 
diagnóstico de morte iminente. 

Revisão 
integrativa. 

BESERRA; 
AGUIAR 
(2020) 

Sentimentos 
vivenciados 
pela equipe de 
enfermagem 
perante o 
tratamento de 
pacientes com 
câncer: 
revisão 
integrativa. 

O estudo afirma que os 
profissionais de enfermagem por 
estarem em contato direto com o 
paciente, ficam expostos a sofrer 
maior sobrecarga emocional. 
Tornando-se necessário que 
estes profissionais estejam 
preparados e capacitados para 
lidar com as situações adversas. 
 

Revisão 
integrativa. 

CUNHA; 
ARAÚJO; 
PERES 
(2016) 
 

Relatos de 
profissionais 
enfermeiros 
sobre os 
eventos 
emocionais 
frequentes que 
ocorrem em 
pacientes fora 
de 

Obteve-se como resultados em 
ordem de acontecimentos sobre 
os eventos mais frequentes 
em pacientes fora de 
possibilidade terapêutica a 
angústia, a dor, o estresse e 
a solidão.  

Estudo 
qualitativo 
descritivo. 
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possibilidade 
terapêutica. 

GUIMARÃ
ES et al. 
(2017) 
 

Cuidado 
paliativo em 
oncologia 
pediátrica na 
formação do 
enfermeiro. 

Foram elaboradas duas 
unidades temáticas: o 
(des)preparo dos acadêmicos de 
enfermagem frente aos cuidados 
paliativos em oncologia 
pediátrica e a abordagem dos 
cuidados paliativos em oncologia 
pediátrica na graduação em 
enfermagem. Os acadêmicos 
apontaram dificuldades para a 
realização desse cuidado e a 
falta de contato com a temática 
no decorrer da graduação. Os 
entrevistados citam estratégias 
de preparo para o cuidado e 
propõem como o tema deve ser 
abordado na grade curricular. 

Pesquisa 
exploratória, 
abordagem 
qualitativa. 

LOPES et 
al. (2020) 

Vivências de 
enfermeiros no 
cuidado às 
pessoas em 
processo de 
finitude. 

Apontam que entre os 
entrevistados, grande parte 
referiu como sentimento positivo 
a compaixão e negativo como a 
tristeza. Além do despreparo 
pelos profissionais enfermeiros 
durante a graduação sobre 
processo de finitude. 

Pesquisa 
exploratória, 
descritiva de 
abordagem 
qualitativa. 

MATOS; 
BORGES 
(2018) 

A família como 
integrante da 
assistência em 
cuidado 
paliativo. 

A família é considerada como 
alicerce no cuidado ao paciente 
no processo de finitude, 
colaborando para uma 
abordagem humanizada. 

Estudo 
qualitativo, 
exploratório 
e descritivo. 
 

PICHELLI; 
MONTEIR
O E HORA 
(2019) 

Desafios à 
Intervenção 
Interdisciplinar 
no Olhar da 
Equipe 
Multiprofission
al em um 
Hospital de 
Referência em 
Tratamento de 
Câncer no 
Brasil. 

O estudo sustenta a importância 
do trabalho por meio da atuação 
da equipe multidisciplinar aos 
pacientes que encontram-se em 
cuidados paliativos. 

Pesquisa 
qualitativa. 
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RIBEIRO; 
BORGES 
(2018) 

Percepções 
sobre 
envelhecer e 
adoecer: um 
estudo com 
idosos em 
cuidados 
paliativos. 

Foram identificados dois eixos. O 
primeiro, Resistir para 
Sobreviver e Viver possui duas 
categorias: a primeira, 
envelhecer com integridade 
retrata a percepção positiva que 
os participantes possuíam do 
processo de envelhecimento e 
as estratégias de enfrentamento 
por eles utilizadas para lidar com 
o envelhecer e adoecer; a outra 
categoria, o desenvolvimento 
resiliente, faz menção às 
trajetórias de vida dos 
participantes e as adversidades 
do processo de desenvolvimento 
e envelhecimento. O segundo 
eixo, Resistir para Morrer bem, 
faz referência às percepções dos 
idosos acerca do estresse 
relacionado ao adoecimento. 

Estudo 
exploratório, 
transversal, 
descritivo, de 
natureza 
qualitativa. 

RIBEIRO; 
FELIPE; 
OLIVEIRA 
(2020) 

Protagonizaçã
o do 
enfermeiro nos 
cuidados 
paliativos do 
paciente 
oncológico: um 
estudo das 
revisões 
brasileiras. 

Foram analisados quatro artigos, 
resultando na formação de duas 
categorias: Ações de cuidado a 
pacientes oncológicos e fatores 
influenciadores para a prática do 
cuidado. A equipe de 
enfermagem é de suma 
importância ao paciente em 
cuidados paliativos e, também 
serve de apoio para a família, 
dando todo suporte necessário e 
segurança ao paciente em fase 
terminal, contribuindo para o 
conforto do paciente. 

Estudo de 
revisão 
bibliográfica, 
de cunho 
descritivo e 
de 
abordagem 
qualitativa. 

RODRIGU
ES et al. 
(2017) 

Cuidados 
paliativos 
direcionados 
ao cliente 
oncológico: 
estudo 
bibliométrico 

A Revista Brasileira de 
Enfermagem foi o periódico que 
mais publicou artigos sobre a 
temática, concentração 
significativa na região Sudeste 
do Brasil, maior quantitativo de 
publicações no ano de 2012, 
sendo do tipo original. 

Estudo 
bibliométrico
, descritivo, 
de 
abordagem 
quantitativa. 

SANTOS; 
LIRA; 
CASTRO 

Cuidados 
paliativos 
prestados pelo 

Os resultados apontam que a 
partir do diagnóstico de câncer 
até os cuidados paliativos se 

Revisão 
integrativa. 
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(2018) enfermeiro ao 
paciente 
oncológico. 

estabelece uma relação entre 
enfermeiro e paciente com o 
intuito de viabilizar uma melhor 
assistência a este, por parte do 
enfermeiro, que visa minimizar o 
sofrimento causado pela doença, 
além da utilização de meios de 
suporte, para proporcionar 
esperança com o tratamento e 
para um melhor enfrentamento 
da doença. 

SANTOS 
et al. 
(2016) 

Estratégias de 
enfrentamento 
utilizadas 
pelos 
enfermeiros 
em cuidados 
paliativos 
oncológicos: 
revisão 
integrativa. 

Sinalizaram estratégias de 
enfrentamento baseadas no  
problema, dentre estas se 
destacam a resolução de 
problemas, o aperfeiçoamento 
do conhecimento técnico e 
científico,  
e as estratégias focalizadas na 
emoção referem-se 
religiosidade, espiritualidade e 
apoio social de familiares e 
colegas. 

Revisão 
integrativa. 

SANTOS 
et al.  
(2019) 

O enfermeiro e 
os cuidados 
paliativos 
proporcionado
s ao idoso 
terminal 
internado em 
UTI. 

Os enfermeiros devem 
apresentar um atendimento 
humanizado ao seu paciente, 
onde precisa respeita-lo e 
oferecer apoio a ele e aos seus 
familiares, usando como 
estratégia a Sistematização de 
Assistência de Enfermagem, 
levantando os diagnósticos, 
elaborando o planejamento, 
implementando os cuidados e 
avaliando os resultados, pois o 
que se busca é um fim de vida 
tranquilo e digno para o enfermo.  

Revisão de 
literatura. 

SANTOS 
et al. 
(2020) 

Vivência de 
enfermeiros 
acerca dos 
cuidados 
paliativos. 

A pesquisa destaca que as 
ações referentes aos cuidados 
paliativos devem contemplar 
pacientes e seus respectivos 
familiares, através de métodos 
farmacológicos e não 
farmacológicos.  

Estudo 
descritivo e 
exploratório 
com 
abordagem 
qualitativa. 

SOARES, 
et al. 

Sistematizaçã
o da 

Os resultados mostraram pontos 
facilitadores e desafiadores, 

Estudo 
qualitativo. 
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(2015) 
 

assistência de 
enfermagem: 
facilidades e 
desafios do 
enfermeiro na 
gerência da 
assistência. 

onde os participantes 
consideram a SAE facilitadora no 
planejamento e na organização 
da assistência, porém, existem 
aspectos internos nas 
instituições que servem como 
entraves ao enfermeiro na sua 
implementação. 

SOUZA, C; 
SILVA; 
SOUZA, S 
(2016) 

Desafios do 
enfermeiro 
frente ao 
paciente 
oncológico em 
fase terminal. 

Evidenciaram que os desafios 
mais enfrentados pelos 
enfermeiros frente a pacientes 
oncológicos terminais estão 
relacionados à mecanização no 
cuidado, ao despreparo do 
enfermeiro para enfrentar o 
processo, à falta de estrutura 
física e ao tempo de visitação 
reduzido e à dificuldade em 
manter uma comunicação ativa 
com o paciente e a família.  

Estudo 
bibliográfico 
descritivo, 
com 
abordagem 
qualitativa. 

SOUZA et 
al. 
(2019) 

Cuidados de 
enfermagem 
ao paciente 
oncológico em 
tratamento 
quimioterápico 
ambulatorial. 

O tipo de tratamento ocorre pelo 
tipo, local e grau específico do 
câncer. A quimioterapia consiste 
no uso de um ou mais compostos  
químicos para o tratamento do 
câncer e de doenças causadas 
por agentes biológicos, podendo 
ser administrada concomitante à 
cirurgia e a radioterapia. 

Revisão 
Integrativa. 

VIEIRA; 
CASTRO; 
COUTINH
O. 
(2016) 

Assistência de 
enfermagem 
na oncologia 
pediátrica. 

Os resultados apontam para: a 
humanização da assistência, 
minimizando efeitos traumáticos, 
incluindo a família em todo o 
processo de cuidado; a 
comunicação, disponibilizando o 
direito à informação sobre o 
tratamento e a doença; o manejo 
da dor e desconforto; o apoio à 
família. 

Revisão 
bibliográfica. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 
 

Baseado na análise dos artigos apostos foi possível 

identificar a importância da relação dos profissionais que 

compõem uma equipe multidisciplinar, com destaque principal 
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ao papel desempenhado pelo profissional enfermeiro, cuja 

abordagem é baseada na conduta holística, contemplando a 

integralidade do indivíduo e considerando todos os aspectos 

biológicos, sociais e psicológicos que exercem influência sobre 

o meio de vida de cada ser humano (VIEIRA; CASTRO; 

COUTINHO, 2016; SANTOS; LIRA; COSTA, 2018). 

A atuação do enfermeiro exerce grande relevância na 

assistência prestada relacionada aos cuidados paliativos, visto 

que, permanece ao lado do paciente durante toda a fase que 

transcende os cuidados fornecidos, proporcionando ao 

paciente o alívio da dor e demais sintomas, promovendo dessa 

forma, conforto e cuidado humanizado, priorizando sempre o 

bem-estar do indivíduo. Sendo este cuidado oferecido de forma 

individual levando em consideração as necessidades e 

particularidades de cada paciente, com o propósito de viabilizar 

um ambiente hospitaleiro e agradável. Além de estimular a 

presença dos familiares nesse contexto, assim como, a 

demonstração de afeto por parte dos profissionais que estão 

prestando a assistência (SANTOS, LIRA; COSTA, 2018). 

Em estudo realizado em um hospital de referência, na 

cidade de João Pessoa, Paraíba, apontou sobre a vivência de 

enfermeiros acerca dos cuidados paliativos. E neste destacou-

se a realização de medidas de conforto e promoção do controle 

e alívio da dor, por meio de métodos farmacológicos e não 

farmacológicos, que visam contribuir com a qualidade de vida 

do paciente, tal como, identificar que o processo de morrer com 

dignidade deve levar em consideração o ponto de vista do 

paciente referente a fase que se encontra, já que este inclui 

limitações, receios e angústias. Como medidas não 

farmacológicas salienta que gestos carinhosos, atenção, 
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sorrisos, abraços e apoio psicológico são ações que devem ser 

praticadas pelos profissionais ao paciente e seus familiares, 

dado que, a atenção a este meio deve contemplar as etapas a 

partir do diagnóstico até a fase do luto (SANTOS et al., 2020). 

Outro aspecto importante que deve ser considerado, é a 

necessidade do profissional enfermeiro ser empático e dispor 

sensibilidade com o paciente e seus familiares. Salientando que 

a participação da família neste momento é crucial pois estes 

detêm informações que conseguem identificar com maior 

facilidade as fragilidades do paciente, além de serem de grande 

amparo para esse. Portanto, a assistência deve refletir de forma 

conjunta também na atenção aos familiares, por meio de ações 

desenvolvidas e fundamentadas pelo diálogo (MATOS; 

BORGES, 2018). 

Nesse sentido, é de suma importância a conscientização 

da família sobre a sua relevância no processo do cuidado, bem 

como o engajamento e motivação para que ele se mantenha ao 

lado do paciente ao decorrer do tratamento, cabendo ao 

profissional prontificar-se de modo a auxiliar na compreensão 

sobre as respostas que o paciente pode apresentar em 

decorrência da doença e as dificuldades que podem surgir. 

Buscando a melhor maneira de comunicar-se com esses 

familiares, visando respeitar suas questões ou mesmo revolta 

mediante a negação da situação, pois estes encontram-se em 

um momento que partilham do sofrimento do seu familiar 

(MATOS; BORGES, 2018). 

Para tanto, a comunicação seja ela verbalizada ou não, 

juntamente a uma escuta qualificada, são estratégias que 

devem ser utilizadas pelos profissionais de enfermagem por 

possibilitar a interação entre os envolvidos no processo do 
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cuidado, sendo eles o profissional, o paciente e seu familiar, 

favorecendo uma relação de confiança e otimismo. E nesse 

cenário, as condutas baseadas na orientação e acolhimento à 

família são pontos essenciais que objetivam contribuir com o 

suporte necessário para o fortalecimento de vínculos, e que 

mantém o elo entre família e paciente no enfrentamento das 

demandas e vivências que surgem diante do processo de 

finitude. Sobretudo, os cuidados paliativos são um preparo de 

um paciente e de uma família, onde o profissional terá como 

prioridade a qualidade de vida e não a esperança de cura 

(SANTOS et al., 2019; BARBOSA et al., 2019; ANDRADE et al, 

2019). 

Nessa perspectiva, a participação, cooperação e 

contribuição ofertadas pela equipe de enfermagem tornam-se 

fundamentais ao promover meios que agreguem e “facilitem” a 

assistência como uma sistematização de qualidade, 

planejamento de materiais, organização de medicamentos a 

serem utilizados para alívio de sintomas e para o bem-estar do 

paciente através da prestação de cuidados humanizados. 

Objetivando desta forma, atenuar os impactos que a doença 

poderá ocasionar, além de buscar métodos que interfiram 

positivamente em sua vivência, a fim de melhorá-la (SANTOS 

et al., 2019; ALMEIDA et al., 2020). 

No entanto, para que seja viabilizada qualidade na 

assistência aos pacientes oncológicos, é necessário que os 

profissionais da enfermagem sejam providos de habilidades e 

competências a fim de que estejam preparados a enfrentar os 

obstáculos emocionais provenientes do contato direto com os 

pacientes e seus familiares presentes durante os cuidados 

prestados. Pois, estes profissionais podem sofrer uma 
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exaustiva carga emocional, oportunizando consequências 

negativas relacionadas a qualidade da assistência promovida 

ao paciente, como também atenuar um processo de desgaste 

emocional e motivacional desse profissional em seu ambiente 

de trabalho, ocasionado especialmente pelo vínculo afetuoso 

construído com os pacientes no transcorrer da assistência e/ou 

tratamento prolongado (BESERRA; AGUIAR, 2020).    

Diariamente estes profissionais lidam com situações 

potencialmente estressantes, compreende-se que por manter 

maior proximidade com os pacientes enfrentam maiores 

obstáculos emocionais. É perceptível que o trabalho exercido 

pelo enfermeiro é complexo, gerando situações de 

vulnerabilidade, podendo acarretar a esse profissional uma série de 

sentimentos como: culpa, impotência mediante as situações, 

tristeza, angústia e ansiedade devido à proximidade com a 

morte frente aqueles fora de possibilidade terapêutica. Com 

isso, ocorre fadiga, falta de ânimo para trabalhar e 

consequentemente redução de sua produtividade (SANTOS et 

al., 2016; ALMEIDA et al., 2020; BESERRA; AGUIAR, 2020).  

É observado também, que o elevado nível de estresse 

laboral vivenciado está estritamente relacionado ao tempo de 

profissão e a idade apresentada pelo profissional. Sendo levado 

em consideração o tempo de atividade, onde quanto maior o 

período de atuação e idade, menor é considerado o nível de 

estresse sentido. Estudos realizados evidenciam que quando o 

profissional possui um maior tempo de prática, ele apresenta 

mais destreza em gerenciar os sentimentos provenientes do 

cuidado com paciente oncológico, proporcionando maior 

segurança na tomada de decisões mediante situações 

estressantes (ALENCAR et al., 2017). 
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Cabe salientar que além do psicológico, há fatores 

organizacionais e sociais implicados no contexto da assistência 

ao paciente oncológico no cotidiano da enfermagem, as 

adversidades podem ser pautadas mediante a falta de insumos 

hospitalares, a carência de educação continuada para os 

profissionais, a perda do vínculo com pacientes que vão à óbito, 

bem como a sobrecarga dos profissionais associado a um 

dimensionamento de pessoal inadequado o que interfere 

diretamente no cuidado (ALMEIDA et al., 2020). 

Em contrapartida, apesar das negativas enfrentadas ao 

assistir esses pacientes também se observa que há momentos 

de demonstrações de carinho, desenvolvimento de amizade, 

satisfação, afeto e gratidão. Resultantes de uma assistência 

qualificada associada a empatia pelo próximo, em que além das 

habilidades técnicas que foram desenvolvidas, a afinidade e 

comprometimento com o paciente faz com que o profissional se 

sinta útil e perceba a valorização de sua profissão (BESERRA; 

AGUIAR, 2020). 

É notório que o enfermeiro e o paliar estão interligados, 

além das estratégias supracitadas, o enfermeiro possui como 

instrumento a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), sendo possível dentre outros aspectos o diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação, organizando sua 

assistência, tendo o enfermeiro como principal responsável por 

sua aplicabilidade e gerenciabilidade, devendo este orientar a 

equipe de enfermagem sobre a execução adequada da SAE. 

Nesse sentido, o processo de enfermagem incluso na 

sistematização é benéfico para ambas as partes, tanto para o 

paciente terminal oncológico, quanto para o desempenho das 

atividades de enfermagem, por orientar sobre as necessidades 
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inerentes a cada paciente, corroborando para a qualidade no 

atendimento prestado (SOARES, 2015; RIBEIRO; FELIPE; 

OLIVEIRA, 2020). 

É válido salientar que o conhecimento ao qual o 

enfermeiro detém sobre a SAE influencia diretamente na 

assistência fornecida ao paciente. Observa-se que apesar de 

benéfica, a SAE ainda se enquadra como um desafio para 

muitos profissionais da enfermagem, principalmente no que diz 

respeito a escassez de conhecimento com referência a 

sistematização no processo de formação profissional 

(RIBEIRO, FELIPE, OLIVEIRA, 2020; GUIMARÃES et al., 

2017). 

Em relação a preparação dos enfermeiros durante a 

graduação com o propósito de lidar com situações que 

contemplem os cuidados paliativos, percebe-se uma grande 

lacuna. Pois, nota-se que o tema é abordado de forma 

superficial pelas instituições, podendo gerar como 

consequência aos profissionais que irão adentrar na área da 

saúde, um déficit em sua preparação durante a vivência 

hospitalar no contexto dos cuidados paliativos. Ademais a 

ênfase no processo de cura que com frequência passa a ser a 

única finalidade por meio dos tratamentos acrescidos no ramo 

tecnológico, por fim, os profissionais sentem-se comprometidos 

e capacitados exclusivamente para a preservação da vida. 

Todavia, estas dificuldades podem ser abordadas no decorrer 

da graduação com o objetivo de ajudar o profissional a 

compreender de maneira abrangente a temática e empregá-la 

em sua assistência, viabilizando boas práticas diante de 

situações complexas a serem vivenciadas (LOPES et al., 2020).  
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Diante disso, os profissionais envolvidos nesse processo 

precisam estar aptos e devidamente instruídos, o que reitera a 

necessidade indispensável de constante atualização, 

capacitação e aprimoramento, educação continuada sobre a 

temática, além de materiais para que o profissional possa 

exercer suas habilidades e competências eficazmente. Visto 

que, os cuidados paliativos requerem uma assistência 

qualificada e individualizada, oferecendo meios para atenuar os 

sintomas físicos e a dor, por exemplo, a fim de gerar conforto, 

transcendendo o apoio profissional (RIBEIRO; FELIPE; 

OLIVEIRA, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Mediante os argumentos apresentados no estudo, foi 

possível evidenciar que a enfermagem está intrinsicamente 

vinculada a uma assistência integral e humanizada, portando 

papel relevante no tocante ao paciente terminal oncológico. 

Estes por sua vez, enfrentam inúmeras situações e 

necessidades decorrentes do processo da doença associadas 

ao tratamento enquanto em cuidados paliativos, o que fomenta 

a necessidade do entendimento dos princípios e demandas do 

paliar a fim de executar um atendimento humanizado perante 

as necessidades do indivíduo. 

Deste modo, seja integrando a equipe multiprofissional 

primordialmente ou como auxílio, o enfermeiro atua também no 

processo como um instrumento facilitador. Observou-se que 

além de fornecer meios que visem a atenuação da dor e 

sofrimento subjetivos ao paciente, ele traça vínculos que 

ofertam conforto, solidariedade e apoio, consolidando um elo 
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baseados na confiança e segurança. Fatores estes que 

perpassam também aos familiares, estabelecendo o vínculo 

profissional-paciente e fortalecendo a relação entre ambos, o 

que visa contribuir beneficamente e diretamente na prestação 

do cuidado. 

Dessa forma, podemos considerar que os objetivos do 

presente estudo foram alcançados, ao demonstrarmos a 

relevância dos benefícios que esse vínculo pode oferecer ao 

paciente em cuidados paliativos e ao profissional, bem como as 

dificuldades apresentadas, sejam emocionais ou físicas que 

podem afetar a equipe de enfermagem perante o enfrentamento 

da morte, trazendo consigo inseguranças e incertezas quanto 

ao processo de finitude.  

No que concerne as limitações para construção deste 

trabalho, destacam-se a escassez de estudos atualizados 

voltados aos cuidados paliativos relacionados a importância e 

contribuições dos profissionais de enfermagem junto ao 

paciente que se encontra nesse estágio. 

  Conclui-se, a necessidade de uma abordagem mais ampla 

sobre a temática aos enfermeiros durante o período da 

graduação para que estes sintam-se mais preparados e 

capacitados com o propósito de assegurar boas práticas diante 

de episódios complexos, além da implementação da educação 

continuada aos profissionais atuantes da equipe de 

enfermagem nos serviços de saúde especializados. 
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RESUMO: Câncer é o termo utilizado para definir afecção 
maligna decorrente da replicação desordenadas de células com 
mutações genéticas em seu genoma e devido à capacidade de 
cronificação e agravamento, os cuidados paliativos têm a 
intenção de melhoria na qualidade de vida dos pacientes e 
familiares na fase da doença avançada sem prognóstico médico 
para tratamento curativo. Dentre as vias de administração de 
medicamentos disponíveis, a Hipodermóclise se configura 
como uma alternativa para administração de medicamentos e 
fluidos viável para pacientes em fim de vida. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura realizada por meio da consulta 
aos periódicos indexados às bases de dados a partir do 
algoritmo: “Hipodermóclise” AND “Cuidados Paliativos” AND 
“Oncologia”, com critérios de inclusão publicações dos últimos 
cinco anos, disponibilizadas na íntegra e redigidas nos idiomas 
inglês, espanhol e português. Terminada a busca, obteve-se 30 
publicações, das quais foram selecionadas 10 para compor a 
amostra da pesquisa. Conclui-se que o uso da hipodermóclise 
destaca-se pelos seus efeitos positivos no manejo de sintomas 
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e reposição de fluidos em pacientes oncológicos em cuidados 
paliativos, além de ser uma alternativa de baixo custo e de fácil 
manejo pelos profissionais. Também um importante 
instrumento de humanização pela abordagem holística à 
desidratação indivíduos em fim de vida quebrando o ciclo de 
angústia e sofrimento provocadas pelas punções venosas.  
Palavras-chave: Hipodermóclise; Cuidados Paliativos; 

Oncologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Câncer é o termo utilizado para definir afecção maligna 

decorrente da replicação desordenadas de células com 

mutações genéticas em seu genoma, pré existente ou 

adquirida, provocada por fatores genéticos ou fatores 

ambientais como tabagismo, etilismo, obesidade e 

sedentarismo (YARBRO; WUJCIK; GOBEL, 2018). Representa 

a segunda causa de morte no mundo (ultrapassada apenas por 

doenças cardiovasculares) e considerada como uma das 

doenças de maior relevância dentre as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) (BRASIL, 2012; INCA, 2020). 

Associada a capacidade de cronificação e agravamento, 

o paciente oncológico por muitas vezes torna-se incapaz de 

responder terapias curativas, configurando o aparecimento não 

só sinais e sintomas físicos (dor, náuseas e vômitos, anorexia, 

depleção dos compostos sanguíneos, desidratação, entre 

outros) como manifestações psicológicas (depressão e 

ansiedade), influenciando diretamente na qualidade de vida e 

manejo desses achados, aumentando as hospitalizações e 

minimizando a possibilidade do cuidado domiciliar (FREIRE et 

al., 2018; VIDAL et al, 2016). 
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 Nessa perspectiva, os cuidados paliativos definem-se 

como uma abordagem com intenção de melhoria na qualidade 

de vida dos pacientes e familiares na fase da doença avançada 

sem prognóstico médico para tratamento curativo. Na intenção 

de intensificar os cuidados mediante ao sofrimento da dor e 

outros problemas físicos, psicossocial e espiritual, aliviando 

esse processo de fim de vida (WHO, 2020). Desta forma, o 

profissional de saúde deve ter uma assistência contínua e 

específica na fase terminal de vida não do paciente, mas 

também dos familiares, a fim de prevenir uma morte dotada de 

sofrimento ou de intervenções que causam angústia, 

promovendo qualidade. (FREIRE et al., 2018). 

Com o propósito de minimizar os sinais e sintomas 

incidentes na fase terminal de vida, a administração de 

medicamentos e fluidos é a uma das práticas assistenciais mais 

importantes vivenciadas pelos profissionais, possibilitando o 

manejo adequado das principais fontes de desconforto referidas 

pelos pacientes, promovendo um cuidado holístico e 

humanizado objetivando a partida natural sem sofrimento, 

tranquila e digna (GODINHO, 2016). 

Dentre as vias de administração de medicamentos 

disponíveis, a via oral é o meio preferível tendo em vista 

disponibilidade e ser minimamente invasivo sem promover 

angústia e dor (CARONE, 2016). Contudo, pacientes em fim de 

vida apresentam grande inviabilidade de ingesta hídrica por via 

oral (ELBERSOL et al., 2020; DANIELSEN; MONN, 2020). Isto 

se dá devido a perda de performance corporal por doenças 

incapacitantes, dificuldade de deglutição motora, náuseas e 

vômitos, não cooperatividade, demência entre outros 

(ELBERSOL et al., 2020; CACCIALANZA, et al., 2016). 
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 Associado a isso, pacientes com multimorbidades possuem 

a rede endovenosa prejudicada dado anatomia do indivíduo, 

como veias pequenas e ocultas, ou pela própria doença, como 

a desidratação corporal e fragilidade capilar decorrente das 

múltiplas punções e uso de quimioterápicos no decorrer do 

tratamento (DANIELSEN; MONN, 2020; COELHO; 

WAINSTEIN; DRUMMOND-LAGE, 2020). Pacientes que 

necessitam de hospitalização ou terapias antissintomáticas 

referem aversão aos acessos endovenosos por causar intenso 

desconforto, dor local, estresse, remoção acidental e 

necessidade de manutenção frequente pelo risco de 

flebite(ELBERSOL et al., 2020; DANIELSEN; MONN, 2020; 

COELHO; WAINSTEIN; DRUMMOND-LAGE, 2020; VIDAL et 

al, 2016). 

 Neste contexto, as terapias Subcutâneas (SC) ou 

Hipodermóclise (HDC) é define-se como infusão de fluidos e 

substâncias pela via hipodérmica da pele (GOMES et al., 2017). 

Isso é possível pois é rico de tecido conjuntivo frouxo dotado de 

capilares sanguíneos que absorvem as substâncias infundidas 

nessa camada e transportam para a macrocirculação 

(ARAÚJO, 2017). 

 Esta prática terapêutica teve sua primeira descrição em 

1865 no contexto dos cuidados a pacientes desidratados 

portadores de cólera, sendo empregado, desde então, em 

reidratação de lactentes, crianças e adultos com rede venosa 

prejudicada (CACCIALANZA et al., 2016). 

 Nessa perspectiva, a HDC se configura como uma 

alternativa para administração de medicamentos viável para 

pacientes em fim de vida, mas muitos profissionais não 
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possuem conhecimento acerca dessa modalidade terapêutica, 

ainda optando pela via endovenosa (GOMES et al., 2017).  

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de 

buscar na literatura reflexão sobre esse tema, tornando-se 

relevante por estar oferecendo subsídios para estudos futuros 

perante escassez da temática, contribuindo com nível 

acadêmico e profissional, podendo refletir na assistência 

indiretamente. Tem como objetivo identificar os principais 

benefícios da hipodermóclise em pacientes oncológicos em 

cuidados paliativos e com isso descrever sua importância. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo 

propósito consiste em reunir, aprofundar e sintetizar, de acordo 

com evidências científicas disponíveis em artigos originais 

produzidos sobre o tema em questão. 

vale ressaltar que as revisões integrativas visam a busca 

de estudos científicos com as melhores evidências disponíveis 

a literatura. E a identificação desses estudos sob a ótica das 

práticas em enfermagem possibilita a implementação e 

aprimoramento das práticas baseadas em evidência no 

prognóstico, diagnóstico, tratamento reabilitação e prevenção 

da saúde dos indivíduos. 

dessa forma, o método de abordagem desta pesquisa faz 

parte da Prática Baseada em Evidência composta por seis 

etapas metodológicas: elaboração da pergunta norteadora; 

busca ou amostragem da literatura a partir de critérios para 

seleção dos artigos; coleta de dados; análise crítica dos estudos 
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incluídos; discussão dos dados e apresentação da revisão 

integrativa. 

Como pergunta norteadora foi adotado o seguinte 

questionamento: “De acordo com os textos publicados em 

bases de dados a nível mundial, qual a importância da 

hipodermóclise em pacientes oncológicos em cuidados 

paliativos?” 

A análise quantitativa baseou-se na busca de artigos nas 

seguintes bases de dados: Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), PubMed, Web of 

Science e Wiley Online Library.  Outras buscas foram realizadas 

na biblioteca digital Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 

e no Google Scholar. 

Para a seleção dos artigos, foram usados os descritores 

padronizados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

da BVS e elaborado o algoritmo: “Hipodermóclise” AND 

“Cuidados Paliativos” AND “Oncologia”. As buscas pelo material 

científico ocorreram durante o mês de outubro/2020. Foram 

incluídos os trabalhos publicados nos últimos cinco anos 

disponíveis na íntegra de forma gratuita que retratasse a 

temática pesquisada, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Foram excluídas as publicações que não abordavam temas 

relacionados a pesquisas em humanos ou que não respondiam 

a questão norteadora deste trabalho.  

Obteve-se 30 publicações, das quais foram selecionadas 

10 para compor a amostra da pesquisa. Tal seleção foi 

realizada por meio da leitura exploratória dos títulos e resumos 

do material, levando em consideração os critérios de inclusão e 

exclusão pré-estabelecidas, além da exclusão das duplicatas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os artigos foram publicados entre os anos de 2016 a 2020, 

e todos os artigos tinham profissionais de saúde como autores 

principais. Em relação ao tipo de delineamento de pesquisa 

houve maior frequência de estudos descritivos. O Quadro 1 

apresenta os artigos que compuseram a amostra do estudo. 

 Quanto à caracterização da amostra, dos 10 artigos 

selecionados, 9 foram publicados em inglês e um em português. 

Já em relação aos locais onde ocorreram, destacam-se Brasil e 

Estados Unidos, ambos com 2 estudos, e Austrália, Espanha e 

Reino Unido, ambos com 1 estudo. A maior parte da amostra 

não menciona o país de origem (3 artigos). Em relação ao nível 

de evidência, a maior incidência foram estudos II, com 5 

estudos, seguido de IV e I, com 3 e 2 estudos, respectivamente.  

 

Quadro 1. Apresentação dos artigos quanto ao título, autores, 

ano de publicação, nível de evidência e fonte de dados 

N TÍTULO AUTORES/ 
ANO 

NÍVEL DE 
EVIDÊNCI

A 

PAÍS FONTE 

1 Hypodermoclysis 
in Long-term 
Care 

ELBERSOL 
et al., 2020 

IV Não 
mencionado 

CINAHL 

2 Harms and 
Benefits of 
Subcutaneous 
Hydration in 
Older 
Patients: 
Systematic 

DANIELSEN; 
MONN, 2020 

II Não 
mencionado 

Wiley 
Online 
Library 
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Review and 
Meta-Analysis 

3 
 

Hypodermoclysis 
as a Strategy for 
Patients With 
End-of-Life 
Cancer in Home 
Care Settings 

COELHO; 
WAINSTEIN; 
DRUMMON
D-LAGE, 
2020 

I Brasil Web of 
Science 

4 Availability and 
perceived 
usefulness of 
guidelines and 
protocols for 
subcutaneous 
hydration in 
palliative care 
settings 

CABAÑERO-
MARTÍNEZ 
et al., 2019 

II Espanha Wiley 
Online 
Library 

5 Artificial 
Hydration at the 
End of Life 

BEAR; 
BUKOWY; 
PATEL, 2017 

II Estados 
Unidos 

CINAHL 

6 Conhecimentos e 
práticas da 
enfermagem na 
administração de 
fluidos por via 
subcutânea 

GOMES et 
al., 2017 

IV Brasil MEDLINE 

7 A Prospective 
Study of 
Hypodermoclysis 
Performed by 
Caregivers in the 
Home Setting 

VIDAL et al, 

2016 

I Estados 
Unidos 

CINAHL 

8 Subcutaneous 
Infusion of Fluids 
for Hydration or 
Nutrition: A 
Review 

CACCIALAN
ZA et al, 
2016 

IV Não 
mencionado 

CINAHL 
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9 How and why are 
subcutaneous 
fluids 
administered in 
an advanced 
illness 
population: a 
systematic 
review 

FORBAT et 
al., 2016 

I Austrália MEDLINE 

10 The Association 
of Hydration 
Status with 
Physical Signs, 
Symptoms and 
Survival in 
Advanced 
Cancer—The 
Use of 
Bioelectrical 
ImpedanceVecto
r Analysis (BIVA) 
Technology to 
Evaluate Fluid 
Volume in 
Palliative Care: 
An Observational 
Study 

NWOSU et 
al., 2016 

II Reino Unido Pubmed 

Fonte: Próprio dos autores, 2020. 

 Os estudos realizados sobre cuidados paliativos mostram 

que pacientes em fim de vida apresentam grande inviabilidade 

de ingesta hídrica por via oral (ELBERSOL et al., 2020; 

DANIELSEN; MONN, 2020). Isto se dá devido a perda de 

performance corporal por doenças incapacitantes, dificuldade 

de deglutição motora, náuseas e vômitos, não cooperatividade, 

demência  entre outros (ELBERSOL et al., 2020;  

CACCIALANZA et al., 2016). 

 Associado a isso, pacientes com multimorbidades a rede 

endovenosa encontra-se prejudicada dado anatomia do 
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indivíduo, como veias pequenas e ocultas, ou pela própria 

doença, como a desidratação corporal e fragilidade capilar 

decorrente das múltiplas punções e uso de quimioterápicos no 

decorrer do tratamento (DANIELSEN; MONN, 2020;  COELHO; 

WAINSTEIN; DRUMMOND-LAGE, 2020; CACCIALANZA et al., 

2016). Pesquisas mostram que  pacientes que necessitam de 

hospitalização ou terapias antissintomáticas referem aversão 

aos acessos endovenosos por causar intenso desconforto, dor 

local, estresse, remoção acidental e necessidade de 

manutenção frequente pelo risco de flebite(ELBERSOL et al., 

2020; DANIELSEN; MONN, 2020;  COELHO; WAINSTEIN; 

DRUMMOND-LAGE, 2020; VIDAL et al, 2016). 

 A via subcutânea mostra-se como uma via alternativa 

efetiva de manutenção da hidratação corporal viável, menos 

dolorosa e de manuseio simples. (GOMES et al., 2017; VIDAL, 

2016). Indicado para pacientes com desidratação leve a 

moderada, quando a ingesta hídrica oral é deficiente ou precisa 

ser suplementada, náuseas, vômitos e obstrução intestinal, 

precariedade de rede venosa, história pregressa de flebite, 

trombose ou infecção associada inserção de cateter venoso, 

passível de ser realizado em lactentes, crianças adultos, idosos 

e pacientes terminais (GOMES et al., 2017; VIDAL et al, 2016; 

CACCIALANZA et al., 2016) 

 Vale ressaltar que a via subcutânea apresenta simples 

manuseio, desde que haja profissionais capacitados 

(ELBERSOL et al., 2020). Isso deve-se ao fato do tempo de 

permanência ser mais longo (5 dias com o abocath e 11 dias 

com o scalp, a depender da solução infundida) que cateteres 

intravenoso, que deve ser trocados a cada 3 dias (GOMES et 

al., 2017). Visto isso, uma revisão sistemática trás que a 



A IMPORTÂNCIA DA HIPODERMÓCLISE EM PACIENTES EM 
CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS: revisão integrativa 

149 
 

hidratação por hipodermóclise, e comparação com a IV, oferece 

40 menos riscos de efeitos adversos por 1.000 infusões 

(DANIELSEN; MONN, 2020).  

 Associado a isso, há uma variedade de locais de punção 

subcutâneo, dentre eles o abdome, subescapular, deltoide e 

anterolateral da coxa (GOMES et al., 2017;  VIDAL et al, 2016). 

Há evidências científicas que aponta, dentre as vantagens, o 

baixo grau de limitação dos movimentos é uma questão que 

promove o aumento da aceitabilidade dos pacientes, uma vez 

que estas punções localizam-se longe de articulações, 

promovendo a mobilidade segura sem risco de deslocamento 

do cateter (COELHO; WAINSTEIN; DRUMMOND-LAGE, 2020;  

GOMES et al., 2017). 

 Ainda no contexto dos benefícios, esta via se apresenta 

como uma opção de fácil manuseio visto que a punção é em 

uma área anatômica com pouca probabilidade de erro, baixo 

custo possibilitando o uso de cateteres agulhados (scalp) ou 

cânulas flexíveis (abocath/jelco) e a não obrigatoriedade do uso 

de Bombas de Infusão Contínua (BIC), sendo favorável tanto 

para pacientes com baixa renda como estabelecimento de 

saúde (COELHO; WAINSTEIN; DRUMMOND-LAGE, 2020; 

VIDAL et al, 2016). 

 Corroborando a isso, o acesso subcutâneo proporciona a 

desospitalização dos indivíduos terminais. Uma pesquisa 

retrospectiva afirma que pacientes em fim de vida sentem-se 

mais confortáveis em seus domicílios e seus familiares menos 

angustiados visto a garantia do gerenciamento dos sintomas 

fora do ambiente hospitalar (COELHO; WAINSTEIN; 

DRUMMOND-LAGE, 2020; CABAÑERO-MARTÍNEZ et al., 

2019). 
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 Para isso, a área hipodérmica tem a capacidade de suportar 

variados medicamentos puros, em bolus ou diluído, como 

antibióticos, analgésicos e opioides, garantindo o alívio do 

sofrimento físico e, consequentemente, emocional. Mas, esta 

via tem suas limitações, uma vez não suporta soluções 

hipertónicas ou certos medicamentos como Diclofenaco, 

Diazepam, fenitoína, eletrólitos não solúveis, drogas 

vasoativas, entre outro (GOMES et al., 2017). Ainda, Estudos 

indicam que o volume máximo a ser infundido é de 1 a 1,5 litros 

por sítio, estudos aceitam usar até dois locais de punção, 

podendo dobrar o volume de fluido total infundido (ELBERSOL 

et al., 2020; DANIELSEN; MONN, 2020; CACCIALANZA et al., 

2016). 

 Em relação às desvantagens, a hipodermóclise não é 

aplicável para todos os pacientes tendo em vista que é 

necessária uma espessa camada hipodérmica para garantir 

uma boa rede de vasos sanguíneos nessa camada para que 

haja absorção (COELHO; WAINSTEIN; DRUMMOND-LAGE, 

2020). Isso corrobora com estudos que evidenciam a baixa 

concentração de albumina em indivíduos com o índice de 

massa corpórea abaixo do normal,  configurando em uma taxa 

reduzida de absorção do líquido subcutâneo provocando 

edema e desconforto local, além do grande risco de perfuração 

do intestino grosso na aplicação da técnica em pacientes com 

alto grau de emagrecimento (DANIELSEN; MONN, 2020; 

NWOSU et al., 2016).  

 Não obstante, não é recomendado o uso da via subcutânea 

em pacientes que apresentam desnutrição ou desidratação 

severa, choque hipovolêmico, distúrbio hidroeletrolítico grave 

com diminuição da perfusão tissular, integridade da pele 
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prejudicada, distúrbio de sangramento ou coagulação, choque 

séptico ou  infecção locais além da anasarca (coleção de líquido 

excedente em todo o corpo) (GOMES et al., 2017; 

CACCIALANZA et al., 2016). Ainda, não há benefício na 

administração de medicamentos e hidratação em áreas que 

sofre ação de radioterapia, tendo em vista a sensibilidade 

dérmica desta área, podendo causar dor e sofrimento durante 

o procedimento (GOMES et al., 2017). 

 Além disso, leva cerca de 1 hora para que os fluidos 

administrados na camada subcutânea sejam absorvidos pela 

circulação venosa, ainda que haja boas condições corporais do 

indivíduo (DANIELSEN; MONN, 2020; GOMES et al., 2017). 

Isto justifica a contraindicação de escolha desta opção de 

infusão em pacientes com grande taxa de desidratação ou 

necessidade de medicamentos de ação imediata (GOMES et 

al., 2017; FORBAT et al., 2016). 

 Dentre os efeitos adversos, ainda que menos em relação a 

endovenosa, a administração de fluidos na camada subcutânea 

da pele pode apresentar reações locais como edema associado 

a altos volumes ou taxa de absorção reduzido, dor localizada, 

infecções local relacionado à erros de antissepsia da região de 

punção, eritema, prurido, extravasamento, enrijecimento da 

pele, entre outros (ELBERSOL et al., 2020; GOMES et al., 

2017). Além disso, a depender do estado clínico do paciente, 

há o alto risco da sobrecarga de fluidos viabilizando o derrame 

pleural, anasarca, influenciando diretamente no quantitativo de 

dor, dispneia e mobilidade (BEAR; BUKOWY; PATEL, 2017). 

 Tendo em vista o contexto dos cuidados paliativos em 

relação ao gerenciamento de sintomas e melhora da qualidade 

de vida, a hidratação parenteral em fim de vida pode oferecer 
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alívio de sintomas relacionado a desidratação, contudo, estudos 

defendem que a oferta de líquido nesta fase pode provocar 

outros sintomas desfavoráveis como a maior produção de urina, 

aumento de fluidos no trato gastrintestinal, contribuindo para um 

maior risco de náuseas e vômitos, congestão pulmonar e ascite 

(BEAR; BUKOWY; PATEL, 2017; GOMES et al., 2017; VIDAL 

et al, 2016). 

 Ainda que seja uma alternativa segura de infusão de fluidos 

e medicamentos em pacientes oncológicos em fim de vida, essa 

prática é subusada na prática assistencial, não só pela 

priorização do acesso venoso como a ausência de capacidade 

técnica dos profissionais (GOMES et al., 2017). Pesquisas 

demonstram que há um grande despreparo por parte dos 

profissionais e o descompromisso das instituições de saúde, 

tendo em vista a escassez de protocolos, diretrizes e 

padronização de critérios, bem como o treinamento contínuo de 

seus profissionais, gerando erros de aplicabilidade e 

dificultando na tomada de decisões difíceis nessa fase de vida 

do paciente (CABAÑERO-MARTÍNEZ et al., 2019; GOMES et 

al., 2017. 

 

CONCLUSÕES  

 

 O uso da hipodermóclise destaca-se em virtude de seus 

efeitos positivos no manejo de sintomas e reposição de fluidos 

em pacientes oncológicos em cuidados paliativos, além de ser 

uma alternativa de baixo custo e de fácil manejo pelos 

profissionais. Tal terapia alternativa, além de oferecer 

benefícios a indivíduos com a rede venosa prejudica, 
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oferecendo maior conforto, garante alívio as famílias visto a 

diminuição do sofrimento.   

 Todavia, é necessário salientar que os estudos ainda 

mostram contradição sobre a hidratação parenteral nessa fase, 

visto que há efeitos positivos e negativos ao paciente.  

 Apesar dos benefícios associados a essa prática 

assistencial, o profissional de saúde deve sempre avaliar o 

paciente, tendo em vista suas condições clínicas e corporais 

para o recebimento da terapia hipodérmica, uma vez que estes 

fatores podem ser determinantes para o maior risco que o 

benefício ao indivíduo. 

 Nesta perspectiva, essa terapia emerge também como um 

importante instrumento de humanização dado tendo em vista as 

vantagens frente a hidratação endovenosa, proporcionando 

uma abordagem holística à desidratação indivíduos em fim de 

vida, quebrando o ciclo de angústia e sofrimento provocadas 

pelas punções venosas. 

 Además, percebeu-se que a implementação adequada desta 

técnica está diretamente associada não só a capacitação dos 

profissionais de saúde como também a implementação de 

protocolo institucionais que garantam a prática segura e 

diminuição dos efeitos adversos. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a 
estrutura (interna e externa) de famílias de homens idosos 
hospitalizados em cuidados paliativos à luz do Modelo Calgary 
de Avaliação da Família (MCAF). Pesquisa de natureza 
qualitativa, realizada com duas famílias de homens idosos 
internados em uma instituição hospitalar localizada na cidade 
de João Pessoa, Paraíba. Para a coleta de dados, utilizou-se a 
técnica de entrevista e dois instrumentos: genograma e 
ecomapa. Inicialmente realizou-se uma análise dos prontuários 
para identificação dos pacientes aptos a participarem da 
pesquisa. Os resultados evidenciaram que as duas famílias 
apresentavam estrutura nuclear e renda mensal de até dois 
salários mínimos e possuíam como redes de apoio a igreja, 
vizinhos, familiares e serviços de saúde (UBS e hospital). Os 
cuidados prestados aos pacientes são distribuídos entre 
esposas/companheiras, filhas, sobrinhas e pessoas de 
confiança das famílias, sendo o gênero feminino o mais 
predominante no cuidado. A avaliação familiar pautada no 
MCAF, possibilitou a análise da estrutura, do desenvolvimento 
e do funcionamento das duas famílias participantes da 
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pesquisa, evidenciando-se, quando oportuno, a sua estrutura 
interna e externa. Espera-se que a pesquisa contribua enquanto 
produção científica no campo da Enfermagem, direcionada a 
pacientes idosos em cuidados paliativos e aos cuidadores 
familiares. 
Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Avaliação familiar. 

Cuidados paliativos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A família pode ser entendida como um sistema em que 

um conjunto de elementos se inter-relaciona. Assim, um 

sistema é considerado uma entidade composta de, no mínimo, 

dois elementos e uma relação estabelecida entre cada 

elemento e, pelo menos, um dos demais elementos do 

conjunto. Cada um dos elementos de um sistema é ligado a 

todos os outros direta ou indiretamente (WRIGHT; LEAHEY, 

2012). E a família muitas vezes será composta por crianças, 

mulheres, homens e, especialmente, idosos. 

O processo de envelhecimento ocorre, desde o primeiro 

dia de vida até a morte, de maneira única e particular para cada 

indivíduo ao longo de sua vida e experiências vividas (KREUZ; 

FRANCO, 2017). As perspectivas acerca do envelhecimento 

mudaram com o passar dos anos após os avanços alcançados 

pela humanidade, principalmente na área da saúde, todavia, o 

aumento na expectativa de vida não necessariamente acarretou 

em melhor qualidade de vida (GOMES; OTHERO, 2016; 

KREUZ; FRANCO, 2017). 

Com o aumento da população idosa surge um 

quantitativo significativo de pessoas com doenças que suscitam 
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mudanças na maneira de pensar e agir frente a elas (KREUZ; 

FRANCO, 2017) e que, consequentemente, irão demandar a 

adaptação de cuidados para atender as necessidades dessa 

população. E ainda que exista um crescente número de idosos 

e consequente aumento na procura por serviços de saúde, a 

população masculina ainda é a mais afastada desses serviços 

e com a baixa procura, seja por questões pessoais, sociais ou 

culturais, são os mais acometidos por doenças que progridem 

devido à falta de cuidado adequado (BIBIANO et al., 2019). 

Para pacientes em condições que não existam 

possibilidades terapêuticas de cura, são empregadas novas 

modalidades de assistência que visam suprir suas 

necessidades e é com o surgimento dos cuidados paliativos que 

esses pacientes passam a ser assistidos em sua integralidade. 

Estes cuidados foram reconhecidos como distintos de outras 

áreas da saúde na década de 1960 em Londres, Reino Unido, 

sendo sua idealizadora a então médica e também enfermeira e 

assistente social Cicely Saunders (GOMES; OTHERO, 2016; 

SILVA et al., 2020). Os cuidados paliativos, de acordo com 

definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), são uma 

abordagem direcionada para a melhoria de vida não somente 

de pacientes mais também de seus familiares que ao 

enfrentarem uma doença fatal recebem um cuidado para 

prevenir e aliviar seu sofrimento abordando as necessidades 

físicas, psicossociais e espirituais (WHO, 2020). 

Os cuidados paliativos visam tratar o doente e não a 

doença, compreendendo as fases de prevenção, identificação 

em estágio inicial, avaliação necessária e controle de 

problemas de ordem física que venham a acometer os doentes, 

respeitando-se e assistindo pacientes e familiares no curso 
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natural de vida e morte. E para que ocorra essa assistência faz-

se necessário a atuação de uma equipe multiprofissional que 

possua conhecimentos em cuidados paliativos, sendo 

composta por profissionais de áreas como medicina, 

enfermagem, serviço social, psicologia, entre outras que ao 

contemplarem a família no cuidado valorizam o seu papel 

enquanto cuidador (IAHPC, 2019). 

É importante que os profissionais que atuam nos 

cuidados paliativos, além de conhecimentos específicos, sejam 

capazes de compreender as necessidades dos pacientes 

considerando o papel de seus familiares, repassando-lhes 

informações que venham a facilitar a compreensão de seu atual 

estado de saúde a fim de evitar sofrimentos futuros, sendo 

capazes de reconhecer e aceitar a morte como um processo 

natural e desta maneira construir um vínculo de confiança entre 

a tríade pacientes, familiares e os profissionais (GOMES; 

OTHERO, 2016; SILVA et al., 2020). 

Entretanto nem todos os profissionais estão preparados 

para lidar com pacientes em cuidados paliativos, principalmente 

no processo morte e morrer. Sendo a equipe de enfermagem 

quem prestará atendimento integral a esses pacientes, são os 

que mais precisarão enfrentar os medos e frustações de 

pacientes e familiares (VASQUES et al., 2019). 

No campo da enfermagem, a família ao longo dos últimos 

anos teve o seu envolvimento reconhecido como um aspecto 

importante nos cuidados de saúde e a utilização de modelos de 

avaliação e intervenção irá proporcionar aos profissionais da 

enfermagem um conhecimento mais aprofundado acerca dessa 

relação com as famílias. Destaca-se que tais modelos utilizados 

na prática da enfermagem têm sua elaboração baseada em 
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questões que permeiam a sociedade (WRIGHT; LEAHEY, 

2012). 

E em 1984 é publicada a primeira edição do Modelo 

Calgary de Avaliação da Família (MCAF), reconhecido 

mundialmente como um importante modelo de avaliação 

familiar que surgiu através da adaptação da estrutura 

desenvolvida em 1983 por Tomm e Sanders, passando por 

revisões e adaptações ao longo dos anos. Caracterizando-se 

por ser uma estrutura multidimensional e integrada, organizada 

em três categorias principais, sendo elas: estrutural, de 

desenvolvimento e funcional, compostas por subcategorias que 

proporcionam uma maior coleta de dados microscópicos sobre 

as famílias. A categoria estrutural avaliará a estrutura da família, 

abordando separadamente os aspectos internos, externos e de 

contexto. Na categoria de desenvolvimento será avaliada a 

trajetória da família, analisando passado, presente e aspirações 

futuras. E na categoria funcional é avaliada a interação familiar, 

através dos aspectos instrumental e expressivo (WRIGHT; 

LEAHEY, 2012). 

Wright e Leahey (2012) ressaltam que para a utilização 

do MCAF faz-se necessário compreender o que será ou não 

importante de ser abordado na entrevista com a família, e 

levando-se em consideração que cada família vai possuir as 

suas particularidades nem todas as questões sobre as 

subcategorias precisarão ser levantadas, sendo a avaliação 

focada na relação entre os membros da família e não em sua 

individualidade. 

Após compreender como é organizado e apresentado o 

MCAF inicia-se a entrevista. E, ainda de acordo com Wright e 

Leahey (2012), existem quatro estágios principais identificados 
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durante a entrevista, quais sejam: engajamento, avaliação, 

intervenção e finalização. Ao profissional da enfermagem que 

conduzir a entrevista, caberá fazer uso de habilidades 

perceptivas, conceituais e executivas em cada um dos estágios 

citados especialmente na finalização em que será a conclusão 

da avaliação e o encerramento do contato com a família. 

Portanto, convém mencionar que a produção científica 

ainda é escassa quando relacionada aos cuidados paliativos 

direcionados aos homens, principalmente aos idosos, 

envolvendo a equipe de enfermagem e a família. Desse modo, 

ressalta-se a relevância do presente estudo, que possui como 

objetivo analisar a estrutura (interna e externa) de famílias de 

homens idosos hospitalizados em cuidados paliativos à luz do 

Modelo Calgary. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza 

qualitativa. Este se caracteriza por ser um método de 

investigação que visa fazer a análise e interpretação de 

aspectos mais profundos, trabalhando com um pequeno 

número de casos e na qual o pesquisador adota uma conduta 

participante ao inserir-se no contexto da população alvo da 

pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2017b). 

O estudo foi realizado em uma instituição hospitalar 

localizada na cidade de João Pessoa, Paraíba. A referida 

instituição, que é reconhecida por seu caráter filantrópico, conta 

com uma equipe multiprofissional e com voluntários distribuídos 

nas mais diversas áreas de assistência. Destaca-se que a 

instituição possui leitos destinados a pacientes que estejam em 
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cuidados paliativos, sendo uma referência na prestação desses 

cuidados. 

A população do estudo foi constituída por famílias de 

homens idosos hospitalizados e que estavam em cuidados 

paliativos. A seleção da amostra foi realizada com base nos 

seguintes critérios de inclusão: o acompanhante deveria ser 

membro da família do paciente; ter idade igual ou superior a 18 

anos; estivesse acompanhando o paciente no momento da 

coleta dos dados e tivesse interesse e disponibilidade para 

participar do estudo. A partir desses critérios, a amostra foi do 

tipo não probabilística por não selecionar os participantes da 

pesquisa aleatoriamente (MARCONI; LAKATOS, 2017a). Logo, 

a amostra foi constituída por 2 famílias, sendo este quantitativo 

satisfatório e justificado pela natureza qualitativa da pesquisa. 

Para a participação na pesquisa foi solicitado aos 

acompanhantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) após leitura prévia realizada juntamente 

com a pesquisadora e esclarecimento de possíveis dúvidas 

acerca da finalidade da pesquisa. 

Inicialmente, antes de ocorrer o primeiro contato com os 

pacientes e seus cuidadores, foram analisados todos os 

prontuários para identificação dos pacientes aptos a 

participarem da pesquisa. Para a coleta foi utilizada a técnica 

de entrevista semiestruturada mediante um roteiro previamente 

elaborado com base em questões propostas pelo MCAF e 

pertinente ao objetivo da pesquisa e dois instrumentos 

principais – genograma e ecomapa – também utilizados no 

MCAF e que servem para avaliar, planejar e realizar, quando 

necessário, intervenções nas famílias (WRIGHT; LEAHEY, 
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2012), sendo de fácil utilização e permitindo ao entrevistador 

definir com maior clareza o que desejará abordar. 

O genograma representou a estrutura interna da família, 

enquanto o ecomapa representou a externa. O genograma 

funciona como uma “árvore familiar”, seguindo padrões de 

modo a facilitar o entendimento do que está sendo apresentado. 

Por meio dos símbolos empregados no genograma é possível 

identificar a composição do núcleo familiar, a presença ou não 

de filhos, os tipos de relacionamentos, entre outros aspectos 

importantes para a avaliação. O ecomapa representa as 

relações dos membros da família com “instituições 

comunitárias” (igrejas, hospitais) e qual a condição atual dessas 

relações (fortes, conflituosas, estressantes). Ambos os 

instrumentos proporcionam informações não só para os 

profissionais, mas também para as famílias ao serem úteis a 

compreensão de seu desenvolvimento e funcionamento 

permitindo-lhes uma amplitude na visualização de problemas 

no contexto histórico e atual (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

O material empírico obtido foi analisado qualitativamente 

à luz do MCAF, considerando-se as categorias propostas pelo 

modelo: estrutural, de desenvolvimento e funcional. E para 

auxiliar na elaboração do genograma e ecomapa utilizou-se o 

software GenoPro. 

Ressalta-se que a pesquisa foi realizada respeitando-se 

o disposto na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) que dispõe sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos. Como meio de preservar os pacientes e seus 

familiares foram utilizados nomes fictícios para identificá-los, 

mas levando-se em consideração a primeira letra de seus 

nomes verdadeiros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa duas famílias de pacientes idosos em 

cuidados paliativos. A primeira família é representada por 

Matias, com diagnóstico de câncer de vesícula biliar, e sua 

companheira Cecília. Enquanto a segunda família é composta 

por Samuel, com diagnóstico de câncer de próstata e de laringe, 

e sua companheira Elizabeth. 

 

Família 1 

 

Figura 1. Representação do genograma e do ecomapa da 
família de Matias. 

 
Fonte: Material empírico do estudo, 2020. 

 

 A Figura 1 representa a estrutura da família de Matias, que 

tem 69 anos, é aposentado, possui ensino médio completo e 

uma união estável com Cecília, de 39 anos, dona de casa. Eles 

residem em cidade no interior do estado da Paraíba. O casal 
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possui um filho, Gael, de 10 anos, que encontra-se sob os 

cuidados da irmã de Cecília, Cláudia. 

 Cecília é a principal cuidadora do paciente, uma vez que 

não possui familiares residindo na capital. Segundo ela, Matias 

possui uma relação distante com os irmãos, mas que eles têm 

conhecimento de seu estado de saúde. Eles possuem uma 

relação mais próxima com Nadine, sobrinha de Matias, de 22 

anos, que esteve acompanhando-o durante um curto período 

no hospital. Cecília também terá a ajuda do irmão dela, Marcos, 

que virá do interior para assumir os cuidados com o paciente 

durante alguns dias para que ela retorne para casa e resolva 

algumas pendências. O casal possui uma relação harmoniosa 

com os vizinhos, que foram os responsáveis, juntamente com 

alguns familiares, por ajudá-los financeiramente após a 

descoberta da doença de Matias. E foi a ajuda prestada que 

possibilitou que eles tivessem condições de buscar atendimento 

em João Pessoa. 

 Cecília relata que quando necessitam de algum cuidado, 

precisam se deslocar até a UBS mais próxima, que fica a cerca 

de 3 km de sua casa, mas que sempre conseguem ser 

atendidos. E os cuidados que o paciente recebe no hospital são 

bons e adequados as necessidades dele. 

 A família segue a religião católica, com exceção de alguns 

irmãos de Cecília e Matias, que são evangélicos. 
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Família 2 

 

Figura 2. Representação do genograma e do ecomapa da 
família de Samuel. 

 
Fonte: Material empírico do estudo, 2020. 

 

 A Figura 2 representa a estrutura da família de Samuel, que 

tem 64 anos, é desempregado, possui ensino fundamental 

incompleto e uma união estável com Elizabeth, de 63 anos, 

dona de casa. Eles residem em um bairro localizado na zona 

oeste de João Pessoa, Paraíba. O casal possui uma filha, 

Karina, de 19 anos, que tem duas filhas e o paciente também 

possui outros 3 filhos de seu primeiro casamento: Elisa, 

Evandro e Edson. 

 Elizabeth é a única pessoa responsável pelos cuidados com 

Samuel no hospital e em casa. Eles possuem uma relação 
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conflituosa com a filha, que saiu de casa muito jovem. E os 

filhos de Samuel não se preocupam com o seu estado de saúde 

e dois deles tem problemas com drogas ilícitas e possuem 

passagens pela polícia. 

 O casal tem como única fonte de renda o auxílio recebido 

por Elizabeth, que desenvolveu problemas de saúde após três 

tentativas de homicídio sofridas por parte da filha. Segundo 

Elizabeth, a filha ainda tenta manter algum contato com o pai, 

contudo, ele se afastou dela após os problemas que ela teve 

com a mãe. 

 Quando precisa conversar acerca do estado de saúde do 

paciente, Elizabeth procura o serviço de psicologia do hospital, 

relatando relações fortes. E não procura a UBS (possui relações 

fracas) por considerar um serviço ineficaz. Ela acredita que se 

a família fosse mais presente na vida de Samuel o estado de 

saúde dele seria melhor. Salienta-se que o casal possui 

relações moderadas com os vizinhos e relações fracas com a 

igreja. 

 

Avaliação estrutural 

 

 Ao avaliar as famílias, faz-se necessário examinar a sua 

estrutura analisando os aspectos internos, externos e o 

contexto. Para o trabalho realizado com as famílias faz-se 

mister compreender que cada família possui o seu próprio 

entendimento sobre a sua composição, portanto, deve-se 

respeitar quem as famílias determinarem como seus 

componentes (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 
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 No que se refere a estrutura interna, as duas famílias de 

homens idosos participantes da pesquisa apresentaram uma 

estrutura nuclear na qual considera-se os membros que 

residem juntos, sendo a família de Samuel composta apenas 

pelo casal de idosos (paciente e sua companheira) e a família 

de Matias, composta pelo casal e o único filho deles. 

 Na estrutura externa, identificou-se que as duas famílias 

possuem redes de apoio, sejam elas instituições ou pessoas, 

como a igreja, amigos/vizinhos e família e cada uma das 

famílias possui um contato mais forte com determinadas redes. 

A família de Matias tem como fonte de apoio os vizinhos e 

alguns familiares do casal, destacando-se a sobrinha do 

paciente e a irmã e irmão de Cecília. E para a família de 

Samuel, a principal rede de apoio é a instituição hospitalar. 

 A família é reconhecida por sua importância nos cuidados 

prestados aos pacientes, principalmente quando se configura 

em uma fonte que irá fornecer informações que proporcionam 

aos profissionais o reconhecimento do cuidado que será mais 

adequado a realidade dos pacientes (MATOS; BORGES, 

2018). 

 Quando aborda-se redes com as quais as famílias têm um 

relacionamento mais distante, destaca-se a falta de um vínculo 

mais próximo dos pacientes Matias e Samuel com os seus 

irmãos. 

 No que se refere a religião, a família de Matias é presente 

na igreja, já a de Samuel é distante, mas segundo Elizabeth, 

mesmo que não tenham um apego a religião, ela e o marido 

acreditam que existe algo maior e que eles confiam nisso, em 

especial, no que diz respeito a saúde de Samuel. 
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 Ao abordar o contexto, identificou-se que das duas famílias, 

uma reside em casa própria (Matias) e uma em imóvel alugado 

(Samuel). E todas possuem uma renda mensal entre 1-2 

salários mínimos, sendo as fontes de renda distintas para cada 

família. A de Matias é fruto de seu trabalho como agricultor e 

sua aposentadoria e a de Samuel é unicamente o auxílio que 

Elizabeth recebe. 

 

Avaliação de desenvolvimento 

 

 Na abordagem sobre o desenvolvimento das famílias, leva-

se em consideração que elas se desenvolvem em um ritmo 

particular, que sofre influências pelo que já foi vivenciado, do 

seu momento presente e seus desejos para o futuro (WRIGHT; 

LEAHEY, 2012). 

 Quanto as condições de saúde dos pacientes, identificou-

se que o Sr. Samuel foi diagnosticado com câncer de próstata 

e de laringe em meados de 2018 e já passou por mais de uma 

internação na mesma instituição hospitalar. 

 Em relação aos estágios que cada família vivenciava no 

momento de realização do estudo, uma família se encontrava 

em um estágio de final de vida, a qual era composta apenas 

pelo casal de idosos (Samuel) e uma era composta pelo casal 

e uma criança (Matias). 

 Nas tarefas, evidenciou-se que Cecília, principal cuidadora 

de Matias, encontrava-se em processo de adaptação quanto 

aos cuidados direcionados ao filho e as atividades domésticas, 

já que Cecília prestava cuidado integral ao marido e há muito 

tempo não via o filho ou retornava para casa.  
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 Nos vínculos afetivos, fica evidente na família de Samuel, a 

dedicação de Elizabeth para com o companheiro. 

 

Avaliação de funcionamento 

 

 Na avaliação funcional, destaca-se a relação dos indivíduos 

da família entre si e com outros. E para compreender tais 

relações, são utilizados dois “aspectos básicos”: instrumental e 

expressivo. No instrumental estão as atividades diárias da 

família e na expressiva existe um destaque para os papéis 

exercidos (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

 No aspecto instrumental, identificou-se que os cuidados 

integrais ao paciente, no caso da família de Samuel, são mais 

limitados pela falta de recursos, mas segundo Elizabeth a ajuda 

que o hospital disponibiliza, em especial uma cesta básica, 

após a alta dos pacientes é muito importante para que o marido 

tenha os cuidados adequados no seu retorno para casa. Neste 

sentido, salienta-se estudo que aponta a nutrição alimentar 

como um desafio que permeia a população idosa (PEREIRA, 

2019). 

 E no aspecto expressivo, constatou-se que as mulheres se 

apresentam como as principais cuidadoras, e em alguns casos 

únicas, dos pacientes no ambiente hospitalar e domiciliar. 

Dados que corroboram resultados de pesquisa realizada na 

cidade de Manoel Vitorino (BA), no qual as mulheres 

representavam a maioria (85,9) dos cuidadores familiares 

(ANJOS et al., 2018). 

 O estudo mostrou que os cuidados prestados aos pacientes 

em cuidados paliativos são distribuídos entre 
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esposas/companheiras, filhas, sobrinhas e pessoas de 

confiança das famílias. Sendo o gênero feminino o mais 

predominante no cuidado. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A avaliação familiar realizada pelo presente estudo e 

pautada no Modelo Calgary, possibilitou a análise da estrutura, 

do desenvolvimento e do funcionamento de duas famílias de 

homens idosos hospitalizados sob cuidados paliativos e com 

diagnósticos distintos. E foi a utilização dos instrumentos 

genograma e ecomapa que propiciou a análise, quando 

oportuna, da estrutura interna e externa de cada família. 

 Os resultados evidenciaram que as duas famílias 

apresentavam estrutura nuclear e renda mensal de até dois 

salários mínimos. No tocante as redes de apoio, foram 

mencionadas a igreja, vizinhos, familiares e serviços de saúde 

(UBS e hospital). Destaca-se que todos os cuidadores dos 

pacientes abordados no estudo eram mulheres. 

 Ao vivenciarem o processo de adoecimento com os 

pacientes, as cuidadoras consequentemente também 

passaram por adaptações em suas vidas, seja com filhos ou 

atividades diárias, mas também evidencia-se o fortalecimento 

dos vínculos com os pacientes ao prestar-lhes um cuidado 

exclusivo. 

 E os serviços de saúde também desempenham um papel 

fundamental ao assistirem paciente e familiar durante o 

percurso da doença, proporcionando-lhes uma adaptação mais 

confortável. 
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 Espera-se que a pesquisa contribua enquanto produção 

científica no campo da Enfermagem, direcionada a pacientes 

idosos em cuidados paliativos e cuidadores familiares. 

Ressalta-se que com o número reduzido de participantes, 

embora adequado a natureza qualitativa da pesquisa, 

considera-se oportuno que novos estudos sejam realizados 

com um maior número de famílias, o que irá possibilitar análises 

mais abrangentes e maior diversidade de informações. 
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RESUMO: Os cuidados paliativos são realizados quando a 
doença não é mais responsiva ao tratamento, e devem ser 
oferecidos o mais rápido possível, visando a qualidade de vida 
do paciente e família. Tais cuidados demandam uma equipe 
qualificada, multiprofissional e que ofereçam conforto a esses 
pacientes. Entra em cenário a enfermagem, incentivando o 
trabalho em equipe e com assistência de qualidade, tanto ao 
paciente, quanto a família. Este estudo teve como objetivo 
identificar as produções científicas mundiais acerca da 
importância da assistência de enfermagem a saúde da pessoa 
idosa em cuidados paliativos.  Trata-se de uma revisão 
integrativa de literatura. O levantamento dos dados ocorreu 
entre os meses de julho e agosto de 2020 nas bases de dados: 
SciELO, Lilacs e MedLine, utilizando os descritores: “Idoso”, 
“Cuidados Paliativos” e “Enfermagem”. Os artigos analisados 
permitiram compreender a necessidade da enfermagem no 

mailto:brendaa.pontes@gmail.com
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cuidado paliativo, pois estão intimamente presentes ao lado do 
paciente e sua família, sendo capazes de defender a autonomia 
do idoso e ter um bom relacionamento, prezando o cuidado 
integral. Outro aspecto observado, foi a necessidade de 
capacitação dos demais profissionais que prestam este tipo de 
cuidado, sejam eles da equipe de enfermagem ou não, pelo 
motivo de despreparo cientifico e emocional. 
Palavras-chave: Idoso. Cuidados Paliativos. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o crescimento da população idosa tem 

ocorrido de forma muito rápida, se comparada a outros países 

em desenvolvimento. A redução da taxa de natalidade e a 

diminuição da mortalidade infantil, associada as melhores 

condições de vida e sanitárias explicam tal acontecimento. Para 

acompanhar este crescimento, os serviços de saúde devem 

estar preparados para receber este público (GASPAR et al., 

2019).  

As internações por neoplasias e causas externas, tem 

aumentado significativamente, em contrapartida, as 

internações por doenças do aparelho circulatório, respiratório e 

outras causas tem diminuído. O fato é, a grande procura desses 

indivíduos as unidades de saúde, necessitando muitas vezes 

de assistência mais complexa e outros cuidados centrados no 

conforto (GASPAR et al., 2019; MIRANDA; MENDES; SILVA, 

2016). 

Ao se tratar de doenças terminais, por exemplo, quando 

ela não é mais responsiva ao tratamento, isso leva a 

sentimentos de frustação, por parte dos idosos, vivenciando o 

medo e a angústia. O tratamento medicamentoso associado a 
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prática do conforto do paciente além de outros cuidados 

direcionados, fazem parte dos cuidados paliativos. Conforme 

orientações do Ministério da Saúde (2018), os cuidados 

paliativos são ofertados após o diagnóstico da enfermidade e 

visam qualidade de vida ao paciente e a família (BRASIL, 2018).  

Em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

publicou a definição de Cuidados Paliativos, revisada em 2002 

e substituída pela atual “Cuidados Paliativos consistem na 

assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que 

objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio 

da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação 

precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais 

sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais” 

(CARVALHO; PARSONS, 2012).  

Os cuidados paliativos devem ser oferecidos o mais 

precocemente possível, por uma equipe multiprofisisonal que 

garanta um cuidado integral ao paciente, com promoção do 

alívio da dor e de outros sintomas físicos; do sofrimento 

psicossocial com apoio psicológico; o cuidado apropriado para 

familiares e cuidadores, ajudando a lidar com a doença do 

paciente e o luto, respeitando a espiritualidade de cada 

indivíduo (BRASIL, 2018; CARVALHO; PARSONS, 2012; 

QUEIROZ et al., 2018; GASPAR et al., 2019). 

Considera-se importante pensar no papel da 

enfermagem e sua assistência à saúde da pessoa idosa em 

cuidados paliativos, refletindo sobre os desafios e necessidade, 

como os riscos na saúde mental, física e emocional do 

individuo. Portanto, se faz necessário compreender a 

importância de uma equipe de enfermagem qualificada e 
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preparada para o trabalho com pessoas idosas e que 

necessitem de cuidados paliativos (DAHLIN; COYNE, 2019; 

GASPAR et al., 2019; GASPAR et al., 2020). 

Diante do exposto, é visto a importância do enfermeiro 

nos cuidados paliativos a saúde da pessoa idosa, afim de 

proporcionar momentos de confortos, minimização da dor, 

autonomia e apoio familiar a todos os envolvidos.   

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar na literatura acerca da importância da assistência de 

enfermagem a saúde da pessoa idosa em cuidados paliativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Configura-se como uma revisão integrativa de literatura. 

Esse tipo de revisão, utiliza de um método que fornece 

resultados obtidos de pesquisas acerca de um determinado 

tema ou questão, de forma ordenada e com qualidade. Integra 

opiniões, conceitos ou ideias das pesquisas utilizadas no 

método, constituindo um corpo de conhecimento (SOUSA et al., 

2017).  

As etapas da elaboração do estudo, foram realizadas 

etapas de formulação da questão norteadora, a pesquisa na 

literatura, avaliação crítica dos dados, análise dos dados e 

apresentação dos resultados (SOUSA et al., 2017).  

A questão de pesquisa foi elaborada para orientar o 

desenvolvimento desse estudo, sendo essa: “qual o papel da 

assistência de enfermagem a saúde da pessoa idosa em 

cuidados paliativos?”. Os levantamentos dos dados ocorreram 

durante os meses de julho e agosto de 2020. Foram analisados 

artigos científicos disponíveis por meio open acces, na íntegra 
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nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (Lilacs) e Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MedLine), utilizando os 

descritores: “Idoso”, “Cuidados Paliativos” e “Enfermagem” 

disponíveis no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde).  

Para a seleção dos artigos estabeleceram-se como 

critérios de inclusão: artigos publicados em português, inglês, 

open acces, que atendessem ao objetivo da pesquisa, estudos 

publicados nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão 

adotou-se: revisão de literatura, e literatura cinzenta, incluindo 

trabalho de conclusão de curso, teses e dissertações. 

O processo de seleção, elegibilidade e inclusão dos 

estudos, está descrito na Figura 1. 

 

Figura 1. Processo de seleção, elegibilidade e inclusão dos 
estudos.  

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado da amostra conteve 8 artigos. A maior parte 

abordavam temas como: “A enfermagem nos cuidados 

paliativos”, “Equipe multiprofissional em cuidados paliativos”, “A 

família e a enfermagem na busca de uma melhor assistência” e 

“Cuidados Paliativos na Unidade de Terapia Intensiva”, no qual 

resultou na elaboração de quatro eixos temáticos que serão 

analisados neste estudo. 

Foi construído uma tabela apresentando os resultados 

encontrados, abordando o título, autor (es), a base de dados, o 

ano de publicação, periódico e resumo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Título, autor (es), base de dados, ano de publicação, 

periódico e resumo. 
Título Autor(es) Base de 

Dados e o 

Ano 

Periódico Resumo 

Conditioning 

factors for 

nurses to defend 

the autonomy of 

the elderly on 

the terminality of 

life. 

GASPAR et 

al. 

Sciello/2020 Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

O estudo tem como 

objetivo compreender 

os significados 

atribuídos pelos 

enfermeiros sobre as 

condições que 

interferem na defesa 

da autonomia da 

pessoa idosa sobre a 

terminalidade da vida 
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no contexto da 

hospitalização. Com 

método qualitativo e 

exploratório, que 

aplicou a Teoria 

Fundamentada nos 

Dados. O direito da 

pessoa idosa torna-se 

violado quando suas 

habilidades são 

subjugadas, no qual 

pode prevalecer a 

vontade da família e o 

paternalismo 

profissional. 

Nurses 

defending the 

autonomy of the 

elderly at the 

end of life 

GASPAR et 

al. 

Sciello/2019 

 

Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

O objetivo do estudo 

pretendeu 

compreender como os 

enfermeiros lidam com 

a autonomia da 

pessoa idosa no final 

da vida. Com método 

qualitativo, 

exploratório, norteado 

pela Teoria 

Fundamentada nos 

Dados. Através do 

cumprimento do 

código de ética, a 

enfermagem dispõe 

de liderança nas 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A SAÚDE DA PESSOA IDOSA EM 
CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO DE LITERA 

181 
 

ações e interações na 

defesa da autonomia 

da pessoa idosa, por 

meio da avaliação, 

orientação e ouvindo 

as preferencias da 

pessoa idosa e de 

seus familiares. 

Cuidados 

Paliativos ao 

Idoso na Terapia 

Intensiva: Olhar 

da Equipe de 

Enfermagem 

QUEIROZ et 

al. 

Sciello/2018 Texto & 

Contexto - 

Enfermagem 

O objetivo do estudo 

buscou conhecer o 

significado de 

cuidados paliativos ao 

idoso para a equipe de 

enfermagem e 

identificar como 

ocorrem as interações 

da família com a 

pessoa idoso na 

unidade de terapia 

intensiva. Com 

método de pesquisa 

descritiva, realizada 

na unidade de terapia 

intensiva de hospital 

público. A equipe 

profissional tem 

conhecimento sobre 

cuidados paliativos 

além de reconhecer a 

família como elo entre 

profissional e a 
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pessoa idosa. O 

estudo considera que 

a terapia intensiva não 

é um ambiente 

apropriado para 

cuidados paliativos. 

The palliative 

APRN leader  

DAHLIN; 

COYNE 

Medlline/2019 Annals Of 

Palliative 

Medicine 

O estudo fornece uma 

descrição da liderança 

e oportunidades em 

cuidados paliativos 

das Enfermeiras 

registradas de prática 

avançada (APRNs) 

em todos os domínios 

de cuidados clínicos, 

educação, defesa / 

política, pesquisa e 

administração / 

gestão. 

An Examination 

of Factors 

Affecting the 

Length of Stay in 

a Palliative Care 

Center. 

DINCER; 

KAHVECI; 

DOGER.  

Medlline/2018 Journal Of 

Palliative 

Medicine 

O estudo teve como 

objetivo avaliar os 

fatores que afetam o 

tempo de internação 

(LOS) e a alta de 

pacientes de um 

CAPS. Foi realizado 

uma varredura 

retrospectiva dos 

prontuários dos 

pacientes, entre 

janeiro de 2013 e 
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março de 2016. Os 

resultados do estudo 

apontam fatores que 

afetam o tempo de 

permanência dos 

pacientes em um 

centro de cuidados 

paliativos, mas que 

pode haver variações 

nos dados obtidos e 

outros motivos da 

permanência. 

Construindo a 

linha de cuidado 

do paciente 

oncológico 

paliativo em um 

município do sul 

do brasil: relato 

de experiência. 

SILVA et al. Lillacs/2018 Revista APS O objetivo deste 

trabalho é relatar a 

experiência 

vivenciada por 

residentes 

multiprofissionais 

acerca da intervenção 

realizada junto à rede 

de Atenção Básica de 

um município do Sul 

do Brasil, a fim de 

identificar demandas 

dos profissionais da 

saúde, frente a esses 

pacientes.  Trata-se 

de um relato da 

intervenção com 

profissionais da 

Atenção Básica, 
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Agentes Comunitários 

de Saúde e 

trabalhadores de 

Unidade de Pronto 

Atendimento. Notório 

o interesse dos 

profissionais, suas 

trocas de experiências 

e a efetivação do 

cuidado ao paciente 

oncológico paliativo. 

Cuidados de 

Enfermagem ao 

Idoso no Fim da 

Vida 

LINDOLPHO 

et al. 

Lillacs/2016 Ciência, 

Cuidado e 

Saúde 

O estudo consiste em 

um artigo de reflexão 

acerca   da   prática   

docente   e   

assistencial   de 

enfermagem no 

cuidado ao idoso no 

fim da vida. 

Pontuando os 

parâmetros que 

norteiam o cuidado de 

enfermagem a pessoa 

idosa que vivencia sua 

terminalidade com 

uma visão 

existencialista. Utilizou 

no estudo a filosofia 

transpessoal do 

cuidado de Watson, 

permitindo delinear o 
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cuidado singular a 

pessoa idosa que 

vivencia o fim da vida 

através da descrição 

dos Elementos e o 

Processo Cáritas.   

Escala 

multidimensional 

na avaliação da 

dor e sintomas 

de idosos em 

cuidados 

paliativos 

FALLER et 

al. 

Lillacs/2016 Cogitare 

enferm 

O estudo teve como 

objetivo avaliar a dor e 

sintomas associados 

em idosos com câncer 

em cuidados paliativos 

em 

domicílio. Com 

método quantitativo de 

corte transversal, 

realizado com 33 

idosos, com idade 

prevalente na sexta 

década de vida (60 a 

69 anos). O estudo 

possibilitou concluir a 

necessidade da 

readequação das 

medidas para controle 

da dor e sintomas, 

além de um maior 

investimento de 

gestores em saúde, 

para que assim, 

possibilite uma melhor 
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assistência paliativa 

em domicílio. 

Fonte: Elaboração dos autores, 2020. 

 
Após a leitura na íntegra dos artigos foi possível discorrer 

sobre a assistência dá enfermagem aos cuidados paliativos. 

Tais achados são apresentados adiante. 

 

A enfermagem nos cuidados paliativos 

A equipe de enfermagem é linha de frente na assistência 

aos pacientes em todos os processos de vida, antes do 

nascimento até depois de sua morte, demonstrando seu 

compromisso com a vida. Compreende que o enfermeiro aplica 

na sua prática de trabalho saberes científicos, mas deve 

promover a intersubjetividade no cuidado, relacionando com o 

medo, afetos, emoções, entre outros sentimentos que o 

paciente passa durante o processo de ser cuidado 

(LINDOLPHO et al., 2016). 

A enfermagem paliativa é essencial para todos os 

cuidados em enfermagem. Inclui avaliação, alívio da dor e 

outros sintomas relacionados a doença e efeitos colaterais do 

tratamento, além da preparação do paciente e familiares caso 

a doença progrida, e avaliar como estes estão lidando com a 

doença, ou seja, suas esperanças, preocupações e 

necessidade de apoio e suporte. A enfermagem incorpora o 

cuidado respeitoso dos que estão morrendo e dos familiares 

(GASPAR et al., 2019; GASPAR et al., 2020). 

Se tratando da pessoa idosa em cuidados paliativos, 

medidas importantes devem ser implementadas, além do alivio 

da dor, pois afeta significativamente a qualidade de vida, o 

enfermeiro deve possuir uma relação afetiva com a família, 
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comunicando a situação e saúde da pessoa idosa, incentivando 

alcançar os objetivos terapêuticos, ter um relacionamento 

interpessoal, além de utilizar da comunicação verbal e não-

verbal, sendo estes a base da assistência na paliação 

(GASPAR et al., 2020). 

Devido à proximidade do enfermeiro no 

acompanhamento e tratamento do sujeito e as oportunidades 

de diálogo, ocorre a construção de uma relação de confiança, 

não só com o sujeito que é cuidado, mas também com o 

cuidador e familiar. Na pesquisa de Gaspar et al. (2019), 

realizada com pessoas idosas na terminalidade da vida, foi 

apontado nas falas da equipe de enfermagem, que antes de 

qualquer procedimento a ser realizado, primeiro tentam 

comunicar o que será feito, se o paciente se opor ao 

procedimento, ocorre uma conversação para entender os seus 

argumentos e suas razões (GASPAR et al., 2019). 

Sendo assim, através da comunicação o profissional 

consegue entender e identificar o que o paciente necessita na 

assistência, além de conhecer fatores que o afetam 

emocionalmente, proporcionando uma relação harmoniosa. É 

um meio de prestar uma assistência de qualidade e integral, no 

qual se faz necessário saber como utilizar esse método, que 

muitas vezes age como terapêutico, para atingir metas como o 

conforto físico e mental (GASPAR et al., 2019). 

Vale salientar que a humanização do cuidado, ocorre 

durante todo o processo, inclusive no pós-morte. Esse tipo de 

cuidado não se restringe em oferecer informações sobre 

aspectos legais, mas envolve oferecer consolo nesse momento 

de perda, usando da empatia e religiosidade, caso favoreçam 

(LINDOLPHO et al., 2016). 
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Portanto, a enfermagem, deve ser baseada em 

evidencias e nas relações interpessoais, isso inclui 

excepcionalmente nos cuidados paliativos. Visto que, é um 

momento significante, sejam elas pacientes ou familiares. É um 

processo que traz consigo sentimentos e necessidades de 

cuidado, na qual é imprescindível a enfermagem saber como 

lidar com essa assistência técnica e emocional. 

 

Equipe multiprofissional em cuidados paliativos 

A equipe multiprofissional garante que cada categoria 

profissional ofereça seu conhecimento e tecnologia própria, 

com influência no cuidado ao paciente, estabelecendo 

comunicação entre os colegas da equipe e troca de 

informações sobre a situação clínica do idoso, com intuito de 

oferecer o melhor tratamento e atendendo as suas 

expectativas. Isso requer compartilhamento de 

responsabilidades, sendo importante a equipe estar bem 

familiarizada com o caso do paciente, podendo contribuir para 

seu conforto e qualidade de vida (GASPAR et al., 2019; 

GASPAR et al., 2020). 

A equipe precisa resgatar a empatia, ouvir e tornar-se 

sensível as necessidades da pessoa idosa, uma relação 

alicerçada na compaixão e respeito, valorizando a experiência 

daquele que é cuidado e auxiliando no processo de morte, 

entendendo que este processo pode desencadear sentimentos 

marcantes para a equipe de saúde, principalmente para a 

enfermagem, que está diretamente em contato com o paciente. 

Neste sentido, o entendimento dos profissionais de saúde sobre 

o processo de finitude é fundamental para não gerar desgastes 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A SAÚDE DA PESSOA IDOSA EM 
CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO DE LITERA 

189 
 

emocionais, além de possibilitar a compreensão da 

integralidade humana (QUEIROZ et al., 2018). 

O desenvolvimento dos cuidados paliativos, pode gerar 

sentimentos constantes de dor, sofrimento e morte. No estudo 

de Queiroz et al. (2018), realizado com 75 profissionais de 

enfermagem, relataram que sentem dificuldades em determinar 

situações como, quando devem iniciar os cuidados paliativos e, 

ainda, o receio de gerar desconforto ao apoiar os familiares em 

relação a situação do paciente. Para os envolvidos nesse 

processo, o misto de sentimentos, levam a uma sobrecarga 

emocional, tornando a prestação do cuidado mais sofrida 

(QUEIROZ et al., 2018). 

Outros desafios identificados na prática assistencial é a 

falta de qualificação da equipe de saúde hospitalar, relacionado 

aos cuidados paliativos e a dificuldade de comunicação, que 

resulta em conflitos. A relação entre a equipe está ligada 

diretamente na assistência, no qual se deve colocar em prática 

a habilidade de comunicação e o respeito, evitando discussões 

que possam afetar decisivamente na assistência. Enquanto a 

qualificação da equipe, é importante uma formação acadêmica 

que contribua para o desenvolvimento da competência e 

habilidade desses profissionais (GASPAR et al., 2019; 

GASPAR et al., 2020). 

Portanto, se faz necessário integrar a educação 

permanente nas instituições que ofertem os cuidados paliativos 

e que ocorra uma avaliação da competência profissional 

durante a assistência à saúde, não como forma de punição, 

mas para que adotem melhores práticas durante cuidado. 

Ademais, é indispensável o apoio psicológico para esses 

profissionais, contribuindo para saúde mental e 
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consequentemente para uma assistência de qualidade 

(FALLER,2016; GASPAR et al., 2019; GASPAR et al., 2020; 

QUEIROZ, 2018).  

 

A família e a enfermagem na busca de uma melhor 

assistência 

A presença dos familiares, gera ao paciente idoso, um 

conforto e reduz a inquietação decorrente do ambiente que se 

encontra. Gera sentimentos de fraternidade, segurança e 

dignidade a pessoa idosa que recebe este tipo de cuidado. Os 

familiares vivenciam o processo de adoecimento junto ao 

paciente, estando sujeitos ao estresse e sobrecarga, o que leva 

a necessidade de descansos para manutenção da saúde física 

e mental, e quando possível, realizar a divisão de tarefas e 

responsabilidades entre familiares próximos, evita a sobrecarga 

de a penas um indivíduo (GASPAR et al., 2019; GASPAR et al., 

2020; QUEIROZ et al., 2018).  

Em outra perspectiva, a família se torna uma barreira 

para autonomia da pessoa idosa, devido ao receio de sua 

debilidade. A equipe precisa de estratégias para envolver o 

familiar, a fim de que possa ouvir e acatar as decisões do 

paciente. Em outros momentos, a autonomia do paciente pode 

se tornar comprometida, devido ao nível de consciência e a 

lucidez, passando a ser reconhecido por representantes legais 

e pela sobreposição do poder médico (GASPAR et al., 2019). 

A empatia deve ser estabelecida entre aquele que está 

em cuidados paliativos, a família e a equipe de saúde. Um dos 

meios para colocar em prática, é através das informações que 

são repassadas para família, pois uma vez mal-entendidas, 

gera conflitos e discordância, comprometendo o processo de 
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adoecimento e autonomia da pessoa idosa. Essas informações 

devem ocorrer por meio do diálogo harmonioso e através de 

orientações sobre as reais necessidades do paciente (GASPAR 

et al., 2019; QUEIROZ et al., 2018). 

 

Cuidados Paliativos na Unidade de Terapia Intensiva 

Segundo Queiroz (2018), a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) se torna um local inapropriado para as práticas de 

cuidados paliativos com qualidade, em decorrência dos ruídos 

no ambiente, horários de visitas que torna a família impotente 

em manter relações desejadas, a falta de privacidade e outros 

fatores que dificultam os cuidados nas condições de paliação 

(QUEIROZ et al., 2018). 

Embora a equipe deste setor tenha como principal 

objetivo a qualidade no cuidado ao paciente, e passem maior 

tempo junto ao leito observando alterações de gravidade, a 

enfermagem encontra dificuldade para proporcionar os 

cuidados paliativos, e um dos principais fatores é a alta 

demanda de pacientes, que dificulta o cuidado integral. Além 

disso, existe a falta de preparo profissional e a dificuldade de 

consenso nas ações da equipe multiprofissional, em reção aos 

procedimentos que não beneficiam a pessoa idosa em cuidados 

paliativos (QUEIROZ et al., 2018). 

Ao proporcionar a humanização na UTI, é envolvido um 

olhar holístico, com ações não só farmacológicas ou 

tecnológicas, garantindo a dignidade ao paciente, visando 

diminuir o sofrimento, angustia, insegurança e dor, que esse 

ambiente proporciona. Essas práticas se dão através de ações 

básicas como o ouvir e tocar o outro, que a complexidade dos 

serviços e a rotina intensiva contribui para a falta dessas ações, 
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dificultando no processo de reabilitação e humanização 

(QUEIROZ et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo possibilitou a produção cientifica 

acerca dos cuidados paliativos a saúde da pessoa idosa. 

Permitiu observar que esses cuidados, quando 

desempenhados de forma qualificada e humanizada, 

desenvolve uma relação afetiva entre a família, paciente e 

profissional, contribuindo para saúde mental da pessoa idosa, 

pois através dessa relação harmoniosa, o paciente consegue 

expressa os seus sentimentos. Além da necessidade de um 

olhar sensível, compreensivo e interativo ao paciente idoso e a 

seus familiares, por parte dos profissionais de enfermagem, 

priorizando o cuidado integral e valorizando a saúde 

psicológica. 

Outro ponto importante que o estudo ajudou avaliar, é a 

necessidade de capacitações para atualização de enfermeiros 

e a equipe multiprofissional que prestam assistências em 

cuidados paliativos, visto que, muitos profissionais sentem-se 

despreparados para lidar com o processo do cuidado paliativo 

a pessoa idosa. 

Por tanto, espera-se que a pesquisa possa contribuir 

para sensibilização dos enfermeiros e estudantes de 

enfermagem ao incentivo e busca por conhecimentos em 

relação a esta temática, diante da crescente demanda de 

cuidados as pessoas idosas, que estão cada vez tomando 

espaço nas alas hospitalares, decorrente de doenças crônicas. 
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RESUMO: Os cuidados paliativos constituem uma abordagem 
humanística a fim de oferecer qualidade de vida e bem-estar 
para pacientes portadores de doenças ameaçadoras de vida. 
Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi identificar os 
desafios vivenciados na assistência em cuidados paliativos 
desenvolvida na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um 
estudo do tipo revisão integrativa de literatura. A busca foi 
realizada em outubro de 2020, nas bases de dados MEDLINE, 
LILACS e BDENF, na biblioteca SciELO e no portal de 
periódicos CAPES, utilizando-se os descritores “cuidados 
paliativos” e “atenção primária à saúde” separados entre si pelo 
operador booleano “AND”, conforme critérios de elegibilidade 
previamente estabelecidos. Dentre os 74 artigos encontrados, 
foram selecionados 8 artigos para a amostra final. Foi possível 
identificar que entre os desafios vivenciados na assistência em 
cuidados paliativos, desenvolvida na Atenção Primária à Saúde, 
destacam-se a falta de conhecimento e especialização dos 
profissionais de saúde mediante a terapia paliativa, a 
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necessidade de conhecimento capacitado para lidar com o 
processo de morte e luto e a carência de políticas públicas para 
assistência paliativa de qualidade. Conclui-se que se faz 
necessária a formulação de novas políticas públicas e a 
ampliação de investimentos voltados para a formação e 
qualificação profissional, acerca dos cuidados paliativos na 
APS, superando os desafios ainda vivenciados.  
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Atenção Primária à 

Saúde. Profissionais de saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

define Cuidados Paliativos como cuidado holístico ativo, 

ofertado a pessoa de qualquer idade que se encontre em 

intenso sofrimento relacionado à sua saúde, proveniente de 

doença grave, especialmente aquelas que estão no final da 

vida. Portanto, oferta melhora na qualidade de vida dos 

pacientes, dos familiares e cuidadores (JUSTINO et al., 2020).  

No Brasil, a prática de cuidados paliativos é emergente 

desde o final dos anos 90. Dados da Academia Nacional de 

Cuidados Paliativos (ANCP) publicados em 2016, apontam para 

um crescimento no número de equipes e serviços 

especializados nesses cuidados. Ao avaliar as ações realizadas 

por parte das equipes foi possível identificar intervenções no 

tocante ao alívio da dor e desconforto, prevenção de agravos, 

promoção da independência, autonomia e outros (GOMES; 

OTHERO, 2016).  

Ainda no cenário brasileiro, o Ministério da Saúde 

publicou a resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018 que 

dispõe sobre a organização do cuidado paliativo dentro dos 
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cuidados continuados integrados, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Dentro da rede de atenção à saúde, os 

cuidados paliativos devem atuar na promoção da qualidade de 

vida, incentivo ao trabalho da equipe multidisciplinar, na 

educação permanente e continuada, garantindo o acesso e 

informação sobre temática para a sociedade (BRASIL, 2018).  

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro contato 

e principal porta de entrada na rede de atenção à saúde, 

caracterizada por um conjunto de ações de saúde individuais e 

coletivas, que abrangem a promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É 

desenvolvida por meio de exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias, com trabalho em equipe, dirigida à população de 

territórios delimitados (CÔBO et al., 2019).  

Segundo Carvalho et al. (2018), cuidados paliativos na 

Atenção Primária à Saúde constituem um campo 

multiprofissional de cuidados pautados no princípio da 

integralidade, melhora na qualidade de vida, tanto do paciente, 

quanto dos seus familiares e ou cuidadores, visando priorizar 

um diagnóstico precoce, a fim de minimizar o sofrimento físico, 

psicológico, social e espiritual.   

Entretanto, é possível identificar dificuldades na inclusão 

dos cuidados paliativos no contexto da Atenção Primária à 

Saúde. Essa problemática envolve a falta de compreensão dos 

profissionais acerca desses cuidados, dificuldade ao 

estabelecer comunicação com a família, e ainda muitas vezes 

descaso dos gestores para inclusão de capacitações voltadas 

para cuidados paliativos na Atenção Primária (CARVALHO et 

al., 2018).  
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Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi identificar os 

desafios vivenciados na assistência em cuidados paliativos 

desenvolvida na Atenção Primária à Saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, forma 

de pesquisa que utiliza fonte de dados presentes na literatura, 

e que consiste numa abordagem metodológica ampla, que 

permite reunir achados análogos e diversos para sintetizar o 

conhecimento sobre determinado tema (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). 

 A revisão integrativa foi desenvolvida por meio da 

execução de seis fases, descritas a seguir: elaboração da 

pergunta norteadora; busca ou amostragem na literatura; coleta 

de dados; análise crítica dos estudos incluídos; discussão dos 

resultados; e a apresentação da revisão integrativa. 

Para elaboração da questão norteadora da pesquisa, 

contou-se com as delimitações da estratégia PICo (População, 

Interesse/fenômeno de interesse e Contexto) para pesquisas 

qualitativas não clínicas; sendo o “P” os usuários que 

necessitam ou recebem os cuidados paliativos, o “I” os desafios 

encontrados e a qualidade da assistência prestada, e por último 

o “Co” que se fundamenta na APS (SOUSA; WAINWRIGHT; 

SOARES, 2019). 

 A partir disso, obteve-se a seguinte questão norteadora 

da revisão: Quais são os desafios vivenciados na assistência 

em cuidados paliativos prestada à pacientes inseridos no 

contexto de Atenção Primária à Saúde? 
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O levantamento dos dados foi realizado em outubro de 

2020, a partir das buscas feitas nas seguintes bases de dados 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): Medical Literature and 

Retrivial System on Line (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base 

de Dados de Enfermagem (BDENF), na biblioteca Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e no portal de periódicos 

CAPES. Para isso, foram utilizados os descritores “cuidados 

paliativos” e “atenção primária à saúde” separados entre si pelo 

operador booleano “AND”. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram investigados 

artigos disponíveis gratuitamente na íntegra e publicados entre 

o período de 2015 a 2020, em português. Foram excluídos da 

amostra artigos em duplicidade, editoriais, estudo de caso, 

monografias, dissertações e teses.   

Os dados encontrados a partir da análise crítica dos 

estudos incluídos na amostra foram organizados e analisados 

a partir de uma leitura detalhada, identificando os que traziam 

contribuições relevantes para o presente estudo. Para coleta de 

dados utilizou-se um instrumento previamente elaborado, 

constando as seguintes informações: base de dados, título do 

artigo, autores, ano, tipo de estudo e periódico, conforme 

apresentado pelo quadro 1.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do universo de 74 artigos verificados através da leitura 

do título, descritores e resumo, foi selecionada uma amostra de 

8 artigos que atenderam ao objetivo do estudo e aos critérios 
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de elegibilidade. Os dados coletados dos artigos incluídos na 

amostra constam descritos no quadro abaixo. 

 

Quadro 1. Artigos selecionados para compor a amostra do 

presente estudo. 

BASE 
DE 
DADO
S 

TÍTULO AUTORE
S 

AN
O 

TIPO 
DE 
ESTUD
O 

PERIÓDI
CO 

CAPE
S 

Cuidados 
paliativos 
na 
Atenção 
Primária à 
Saúde: 
perspectiv
a dos 
profission
ais da 
saúde. 

COBÔ, V. 
A. de et 
al., 2019 

201
9 

Estudo 
descritiv
o e 
explorat
ório 

Boletim 
Academi
a 
Paulista 
de 
Psicologi
a 
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LILAC
S 

Significad
os 
atribuídos 
por 
profission
ais de 
saúde aos 
cuidados 
paliativos 
no 
contexto 
da 
atenção 
primária.  

CARVALH
O, G. A. F. 
de L. et al. 

201
8 

Pesquis
a 
qualitati
va 

Texto 
Contexto 
Enferma
gem 

LILAC
S 

Perspectiv
as para os 
cuidados 
paliativos 
na 
atenção 
primária à 
saúde: 
estudo 
descritivo. 

AZEVED
O, C. et al. 

201
6 

Estudo 
descritiv
o, 
docume
ntal 

Online 
Brazillian 
Journal 
of 
Nursing 
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BDEN
F 

Significad
os dos 
cuidados 
paliativos 
na ótica 
de 
enfermeir
os e 
gestores 
da 
atenção 
primária à 
saúde.  

PEREIRA, 
D. G. et al. 

201
7 

Estudo 
descritiv
o, de 
abordag
em 
qualitati
va 

Revista 
de 
Enferma
gem 
UFPE 
OnLine 

SciEL
O 

Cuidados 
paliativos 
e a 
atenção 
primária à 
saúde: 
scoping 
review. 

SAITO, D. 
Y. T. S; 
ZOBOLI, 
E. L. C. P. 

201
5 

Revisão 
sistemát
ica 

Revista 
Bioética 

CAPE
S 

Necessida
des da 
vida na 
morte. 

COMBINA
TO, D. S; 
MARTIN, 
S. T. F. 

201
7 

Pesquis
a 
qualitati
va 

Interface 
(Botucatu
) 

MEDLI
NE 

Identificaç
ão de 
pacientes 
com 
indicação 
de 
cuidados 

MARCUC
CI, F. C. I. 
et al.  

201
6 

Estudo 
explorat
ório 
transver
sal 

Caderno 
de saúde 
coletiva 
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paliativos 
na ESF. 

MEDLI
NE 

Cuidados 
paliativos 
providos 
por 
médicos 
de família 
e 
comunida
de na 
atenção 
primária à 
saúde 
brasileira. 

MATOS, 
C.W; 
DERECH, 
R. A. 

202
0 

Estudo 
transver
sal e 
descritiv
o 

Revista 
brasileira 
de 
medicina 
de família 
e 
comunid
ade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Diante do exposto, observa-se a predominância de 

artigos do ano de 2016 e 2017 compondo 50% da amostra. 

Dentre os artigos, 62,5% deles pertencem às bases de dados 

da BVS; distribuídos 25% na LILACS, 25% na MEDLINE e 

12,5% na BDENF. Quanto a SciELO, encontrou-se 12,5% da 

amostra e 25% encontrados no portal de periódicos do CAPES.  

Ao analisar os métodos dos estudos, percebeu-se que 

entre os variados tipos identificados, 50% da amostra foi 

composta por estudos descritivos. Em relação aos periódicos 

de publicação identificados na amostra, contatou-se que cada 

um dos estudos foi publicado em um periódico diferente, sendo 

eles: Boletim Academia Paulista de Psicologia, Texto Contexto 

Enfermagem, Online Brazillian Journal of Nursing, Revista de 

Enfermagem UFPE OnLine, Revista bioética, Interface 
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(Botucatu, Online), Caderno de saúde coletiva, e da Revista 

brasileira de medicina de família e comunidade.  

Para organização dos desafios identificados a partir da 

análise da amostra selecionada, foi construído o quadro 2. 

 

Quadro 2. Desafios vivenciados na assistência em cuidados 

paliativos desenvolvida na Atenção Primária à Saúde. João 

Pessoa-PB, 2020. 

 Falta de capacitação profissional teórica e prática 
acerca da assistência ao paciente em cuidados 
paliativos;  
 

 Falta de oferecimento de cuidados paliativos como 
disciplina nos cursos de graduação em saúde;  

 
 Escassez de políticas públicas referentes à assistência 

em cuidados paliativos na atenção primária;  
 

 Alta demanda de trabalho na APS, diante do déficit de 
profissionais; 

 
 Dificuldade no entrosamento entre a equipe mediante 

divergência nas opiniões referente a assistência 
paliativa;  

 
 Influência hospitalocêntrica referente ao olhar dos 

profissionais acerca do cuidado paliativo; 
 
 Carência de recursos para busca, visita e prestação 

dos cuidados paliativos aos pacientes; 
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 Dificuldade em conceituar, identificar e realizar 
assistência de acordo com os critérios do cuidado 
paliativo; 

 
 Dificuldade na aplicação de critérios de elegibilidade 

para efetivação do cuidado paliativo; 
 

 Deficiência no estabelecimento de vínculo entre 
profissionais e famílias; 

 
 Falta de preparo profissional mediante envolvimento 

do cuidado com a família no processo de morte/morrer. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Sabe-se que, a Atenção Primária à Saúde baseia-se 

pelos princípios da coordenação do cuidado, do vínculo e 

continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 

2017). Desse modo, tais aspectos devem estar envolvidos na 

organização de qualquer assistência ou ação prestada pelas 

equipes de APS, incluindo a assistência no âmbito dos cuidados 

paliativos.  

Cobô et al. (2019), apontam a existência de uma 

importante relação entre o cuidado paliativo e as definições de 

integralidade, humanização e qualidade de vida. Nesse 

panorama, Saito e Zoboli (2015) acrescentam que os cuidados 

paliativos precisam ser ofertados de acordo com as 

necessidades de saúde da população, a fim de que a APS, 

como toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) possam dar conta 

de sua função social. Dessa forma, é preciso traçar estratégias 

que possam garantir uma assistência integral, equânime e 



DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE 

206 
 

universal em todo o Sistema Único de Saúde (SUS) (MENDES; 

VASCONCELOS, 2015).  

Diante desse contexto, Cobô et al. (2019) abordam como 

desafio presente na assistência em cuidados paliativos o 

elevado número de demandas da APS, sendo incompatível com 

o reduzido número de recursos humanos, o que revela uma das 

dificuldades na disponibilidade de tempo para realizar o cuidado 

paliativo em sua plenitude.  

Nesse cenário, Saito e Zoboli (2015) citam que além da 

sobrecarga de trabalho presente na rotina da APS, há falta de 

entrosamento da equipe, mediante divergência nas opiniões 

referentes à assistência paliativa. Acrescido a essa perspectiva, 

a APS também vivencia a carência de recursos para busca, 

visita e prestação dos cuidados paliativos aos pacientes, 

dificultando a efetivação prática do cuidado integral e 

humanizado. 

Conforme Cobô et al. (2019), a insuficiência de políticas 

públicas que envolvam cuidados paliativos na APS também se 

configura como um desafio relevante, principalmente diante da 

realidade brasileira, que apresenta um aumento de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) nos últimos anos, em 

especial as ameaçadoras da vida. De acordo com dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2014, 40% da 

população possui pelo menos uma DCNT, totalizando cerca de 

57,4 milhões de adultos brasileiros acometidos (MELO et al., 

2019).  

Esses dados revelam urgência na necessidade em 

atender a população brasileira frente à mudança do perfil 

demográfico, que demanda na implantação de novas políticas 

públicas e serviços capazes de lidar com essas situações de 
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cronicidade, doenças ameaçadoras de vida e o envelhecimento 

(COMBINATO; MARTIN, 2017).  

As ações e competências precisas para promoção dos 

cuidados paliativos de alta qualidade que amplie a APS são: 

habilidades de comunicação; compreensão da realidade e das 

peculiaridades do modo de vida do paciente; compromisso com 

o cuidado integral e integrado do paciente e da família; atenção 

às questões psicossociais e espirituais; ênfase na qualidade de 

vida e na independência do paciente; respeito pelos valores, 

objetivos e prioridades do paciente no manejo de sua condição 

de saúde; oferta de cuidado na comunidade, em função da 

diversidade cultural e colaboração com outros profissionais, 

incluindo especialistas (SAITO; ZOBOLI, 2015). 

Partindo desse pressuposto, torna-se imprescindível 

maiores investimentos em políticas públicas, qualificação da 

APS e na capacitação profissional, tornando possível a ideia de 

fortalecimento mútuo e ampliação dos serviços ofertados em 

cuidados paliativos na APS. 

Segundo Braz e Franco (2017), a falta de capacitação 

profissional na área constitui uma das principais problemáticas 

envolvidas no tratamento paliativo no contexto da APS. Cobô et 

al. (2019) acrescentam que há o desconhecimento dos 

profissionais tanto quanto às políticas públicas, como em 

relação ao desenvolvimento da assistência em cuidados 

paliativos. 

Há uma significativa parcela de profissionais que não 

demonstram preparo para a oferta dos cuidados paliativos, 

ressaltando a necessidade de aprimoramento através de 

capacitações que possam consolidar o conhecimento teórico e 
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prático, viabilizando a oferta de uma assistência de qualidade 

(CARVALHO et al., 2018; AZEVEDO et al., 2016). 

Ainda sobre a falta de capacitação profissional, Pereira 

et al. (2017) abordam que os profissionais da APS reconhecem 

e relatam que há uma deficiência no conhecimento da equipe 

sobre a temática dos cuidados paliativos, o que limita sua 

atuação (SAITO; ZOBOLI, 2015). 

 Além da preocupação quanto à capacitação dos 

profissionais que já estão no mercado de trabalho, torna-se 

fundamental a inserção de disciplinas com abordagem acerca 

dos cuidados paliativos nos cursos de graduação em saúde, 

como parte integrante da formação de novos profissionais, que 

serão capazes de minimizar os desafios ainda presentes no 

âmbito dos cuidados paliativos, independentemente do nível de 

atenção à saúde (COSTA; POLES; SILVA, 2016). 

A partir da escassez de conhecimento na área, constata-

se também a dificuldade em conceituar, identificar e realizar 

assistência de acordo com os critérios do cuidado paliativo, e 

consequentemente impossibilitando a aplicação adequada de 

critérios de elegibilidade dos pacientes com indicação para 

cuidado paliativo. Desse modo, nota-se que o desempenho das 

equipes da APS apresentam um grande déficit diante da 

classificação e inclusão de pacientes aptos a receberem os 

cuidados paliativos (PEREIRA et al.,2017). 

Nessa lógica, Carvalho et al. (2018) citam que tal 

dificuldade encontra-se associada às influências da cultura e 

modelo da assistência hospitalocêntrica, visto que, os 

profissionais só remetem a assistência paliativa aos pacientes 

hospitalizados e em sua maioria, acometidos por algum tipo de 

câncer ou em estado de terminalidade.  
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Azevedo et al. (2016), corroboram que a assistência, em 

sua maior parte, ainda se baseia no modelo curativista, no qual, 

muitas vezes, pacientes com indicação para cuidados paliativos 

não são vistos como uma das prioridades pelas equipes. 

Porém, é notória a indispensabilidade da inclusão dos pacientes 

crônicos, uma vez que, fazem parte da maioria dos usuários da 

atenção primária.  

Somado a isso, foi possível observar que os 

profissionais, por muitas vezes, relacionam e destinam os 

cuidados paliativos focados apenas a pacientes oncológicos em 

estado de terminalidade com a justificativa de gerar qualidade 

de vida e morte digna (PEREIRA, et al., 2017). Porém, é preciso 

destinar esses cuidados para distintas doenças com ausentes 

possibilidades de cura, prolongando a sobrevida e promovendo 

bem-estar em contextos como a APS, como preconiza os 

princípios do cuidado paliativo. 

Esse fato, por sua vez, foi também evidenciado por 

Pereira et al. (2017) que constataram a disseminada concepção 

de que os cuidados paliativos são destinados apenas a 

pacientes terminais e com câncer. Nessa conjuntura, o 

conhecimento e preparo dos profissionais da saúde tornam-se 

indispensáveis, viabilizando a ampliação dessa visão para além 

do tratamento da doença base e efetivação de uma assistência 

integral, incluindo equipe, paciente e seus familiares. 

Matos e Derech (2020), verificaram a deficiência 

presente no estabelecimento de vínculo entre os profissionais e 

as famílias, o que poderá interferir no envolvimento da equipe 

no cuidado com a família, diante do processo morte/morrer. 

Afinal, o vínculo será um dos fatores decisivos para uma efetiva 

gestão do luto enfrentado pelos familiares. 
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Percebe-se, portanto, a necessidade da qualificação e 

preparo da equipe também para mediar e efetivar a prestação 

do cuidado diante o processo de luto, visto que, o profissional 

capacitado em assistência paliativa consegue possibilitar 

adequado suporte psicológico e emocional aos familiares 

(BRAZ; FRANCO, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que, embora tenha se consolidado a 

importância dos cuidados paliativos como promoção de bem-

estar e qualidade de vida, ainda se observa a necessidade de 

uma maior atenção na implementação dos cuidados paliativos 

na atenção primária à saúde, ressaltando que esses cuidados 

não são destinados somente a pacientes oncológicos terminais, 

e em ambiente hospitalar, como é acreditado pela maioria das 

pessoas.  

          Nesse sentido, é possível perceber a existência de 

variadas adversidades enfrentadas na consolidação da 

assistência em cuidados paliativos no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde.  

 Entre os desafios vivenciados na assistência em cuidados 

paliativos na APS, destacou-se a falta de capacitação 

profissional teórica e prática acerca da assistência ao paciente 

em cuidados paliativos, como também no envolvimento do 

cuidado com a família no processo de morte/morrer. 

 Contudo, também foram identificadas: dificuldades 

profissionais envolvendo a conceituação, identificação e 

realização da assistência, assim como na aplicação de critérios 

de elegibilidade para efetivação do cuidado paliativo;  alta 
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demanda de trabalho na APS, diante do déficit de profissionais; 

dificuldade no entrosamento entre a equipe mediante 

divergência nas opiniões referente a assistência paliativa; 

carência de recursos para busca, visita e prestação dos 

cuidados paliativos aos pacientes; e deficiência no 

estabelecimento de vínculo entre profissionais e famílias. 

 A partir do conhecimento e o entendimento da relevância 

de inclusão do tratamento paliativo na APS, nota-se a 

necessidade de novos estudos sobre o tema a fim de servir 

como aparato científico para expandir os cuidados paliativos na 

APS. 

Sendo assim, a temática poderá ser expandida gerando 

subsídio para formulação de novas políticas públicas 

relacionadas à assistência paliativa, e, a ampliação de 

investimentos voltados para a formação e qualificação 

profissional. Em uma atuação conjunta, esses fatores poderão 

impulsionar um maior engajamento profissional na Atenção 

Primária à Saúde, capazes de promover uma assistência em 

cuidados paliativos mais acessível e de melhor qualidade, 

superando os desafios ainda vivenciados. 
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RESUMO: A úlcera venosa é uma condição crônica de saúde 
caracterizada por lesões de pele que se configura com um sério 
problema de saúde pública, pois, além de um tratamento 
oneroso, provoca incapacidade, sofrimento, isolamento social e 
prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos que as possuem, 
mas que também são refletidos na rede familiar. Dessa 
maneira, a equipe de enfermagem necessita de uma reforma 
de pensamento com uma visão complexa dos indivíduos, 
atuando com intervenções transdisciplinares direcionadas 
também à família para promoção da adaptação e qualidade de 
vida de todos os envolvidos no processo saúde-doença. Isto 
posto, o estudo objetiva refletir sobre o papel da equipe de 
enfermagem no cuidado da pessoa com úlcera venosa e sua 
família, à luz da complexidade. Trata-se de um ensaio teórico 
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reflexivo respaldado pela literatura internacional e nacional a 
partir de obras elaboradas por autores com relevância 
significativa sobre o tema. Observou-se, portanto, a importância 
da equipe de enfermagem em reconhecer a família como 
unidade de cuidado, de modo que possa oferecer um cuidado 
de saúde ampliado, garantindo melhoria na execução de 
atividades diárias, bem como de relacionamentos. No entanto, 
o estudo evidenciou a quantidade insatisfatória de publicações 
relacionadas sobre relação de sucesso no tratamento de 
pessoas com úlceras venosas a partir da articulação da equipe 
de enfermagem junto com a família. 
Palavras-chave: Família. Úlcera Varicosa. Relações 
Profissional-Família. Enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

A Úlcera Venosa (UV) é uma condição crônica 

caracterizada por lesões no tegumento. Configura-se com um 

sério problema de saúde pública, pois, além de um tratamento 

oneroso, provoca incapacidade, sofrimento, isolamento social e 

prejuízos na qualidade de vida. Cerca de 70 a 80% dos casos 

são encontrados nos membros inferiores. No Brasil, pelo menos 

3% da população é acometida por UV em membros inferiores 

(GRASSE et al., 2018; ÁLVAREZ-DEL-RÍO, 2018). 

O processo de cicatrização é prolongado, alcançando 

uma taxa de 40% de recidivas após a cicatrização, e demanda 

de tempo, recursos e adequações no estilo de vida. Por isso, 

esse processo acarreta implicações para a saúde do indivíduo 

e da família, pois além do impacto físico da lesão, tem 

repercussão econômica, social, psicológica e espiritual 

(OSMARIN et al., 2018; LIBERATO et al., 2017). Assim, a 
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presença do apoio familiar ganha destaque para o tratamento 

do indivíduo com úlcera venosa crônica. 

Na maioria das vezes é a família quem oferta o suporte 

ao doente. No entanto, ela pode ser diretamente afetada pelo 

processo de adoecimento gerado pelas mudanças no estilo de 

vida, por não entender o processo de adoecimento e não saber 

como participar do cuidado desta pessoa, gerando sentimento 

de insegurança e incapacidade para cuidar do ente em situação 

fragilizada (MASCHIO et al., 2019; BROTTO; GUIMARÃES, 

2017). 

Além disso, os familiares inseridos no processo de cuidar 

de uma pessoa com doença ou condição crônica, como ocorre 

no caso da úlcera venosa, assumem grandes 

responsabilidades e tem a carga de trabalho aumentada, o que 

pode comprometer e gerar transtornos na rede de apoio 

(JESUS et al., 2020). 

O enfermeiro, então, diante da complexidade de 

atendimento, deve abordar os pacientes sob um ponto de vista 

holístico, de modo que compreenda o indivíduo como um ser  

biopsicossocial e entenda suas fragilidades. Assim, a conduta 

desse profissional é indispensável, sobretudo no âmbito da 

Atenção Primária em Saúde, para uma evolução positiva da 

situação de saúde (GRASSE et al., 2018).  

Um direcionamento exclusivamente focado nos 

problemas de saúde e na lesão impede a progressão de um 

cuidado individual para familiar. E, é nas relações que a 

enfermagem da família deve se concentrar, avaliando tanto o 
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impacto da doença na família como a influência da rede social 

familiar no estado de saúde do indivíduo (NEVES, 2017). 

A abordagem da enfermagem, na sua maioria, ainda vem 

sendo sob olhar biomédico. Desse modo, se de um lado, a 

família se encontra despreparada, por outro, a enfermagem 

encontra-se em processo de reordenação do fazer mais 

holístico. Este é um processo contínuo de aquisição de 

conhecimentos que é ao mesmo tempo subjetivo (caracterizado 

pelo ego-geno-sócio-centrismo) e objetivo (caracterizado pela 

operacionalidade e pela eficácia no tratamento dos seus 

objetos) (MORIN, 2015). 

Para isso, há necessidade de entender o paciente sob 

um ponto de vista transdisciplinar baseado em modelo 

assistencial não mais fragmentado, mas que compreenda a 

saúde como um processo multidimensional, sendo elas físicas, 

biológicas, espirituais, culturais, sociológicas e históricas, como 

propõe o paradigma da complexidade, elucidado por Edgar 

Morin (CABRAL; VIANA, 2016; GONTIJO, 2020). 

Dessa maneira, diante do exposto e tendo em vista que 

a equipe de enfermagem é responsável pela assistência à 

pessoa com UV e sua rede social familiar, este estudo objetivou 

refletir sobre a equipe de enfermagem no cuidado da pessoa 

com úlcera venosa e sua família, à luz da complexidade.  

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo teórico reflexivo, o qual buscou 

trazer obras elaboradas por autores com grande relevância 

sobre a temática, bem como aqueles com destaque para o 
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ensino na saúde e na enfermagem, sendo então sustentado 

pela literatura científica nacional e internacional. 

Paulo Freire relata que para se pensar certo é necessário 

refletir sobre a sua própria prática. Logo, é por meio da reflexão 

que se gera o conhecimento ao ser captado e interpretado pelo 

autor (STRECK, 2016). Dessa forma, pode-se afirmar que é a 

partir das reflexões e das problematizações originalizadas, que 

se torna possível a alternativa de modificações na gestão de 

enfermagem e, principalmente, no cuidado. Tendo em vista que 

a autonomia estudantil (lê-se acadêmica) e profissional devem 

possuir caminhos que possibilitem a reflexão. 

Vale salientar que o referencial teórico que respaldou 

este estudo reflexivo que a Teoria da Complexidade, 

consolidada por Edgar Morin. A qual se trata de um conjunto de 

estruturas teóricas usadas para modelagem e análise de 

sistemas complexos dentro de uma variedade de domínios, tais 

como: ciência, tecnologia, sociedade, ser humano e planeta. De 

forma geral, Morin prega que deve haver integração entre essas 

áreas e ao articular esses saberes disciplinares, ocorrerá a 

compreensão do todo (MORIN, 2015).  

Este ensaio é resultado da consolidação de leituras e 

sínteses reflexivas acerca do tema. Sendo a busca realizada 

por meio da plataforma de pesquisa online denominada Google 

Acadêmico.  

Outrossim, encaixa-se no Livro Enfermagem e se 

adequa ao eixo de Enfermagem em Dermatologia.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para superar o paradigma médico nas práticas de saúde, 

foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, por meio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), a reorientação do 

modelo assistencial por meio de princípios de territorialização, 

integralidade e de família como foco da assistência, com 

criação de vínculo e co-responsabilidade entre profissionais e 

as famílias, haja vista tal modelo biomédico ter se mostrado 

insuficiente para a qualidade de vida (GOMES et al., 2016). 

Entretanto, a criação de um novo projeto não substitui 

instantaneamente as ações daqueles que dele fazem parte. 

Sua implantação não refletiu necessariamente sua concepção 

inicial, denotando que a renovação na assistência de saúde e 

enfermagem para uma abordagem de saúde ampliada, que 

considere a pessoa com UV e sua família num contexto 

adequado, perpassa por uma mudança de concepção do 

processo saúde-doença, de paradigma e modelo assistencial 

(ANDERSON; RODRIGUES, 2016). 

Na situação específica em questão, quando um membro 

de uma família é acometido por uma UV, todos os demais 

podem ser afetados, muitas vezes pelo despreparo do próprio 

indivíduo e da família para lidar com o problema, sobretudo pelo 

fato de não compreenderem todos os aspectos, além do 

biológico, que envolvem a enfermidade, o que ocorre também 

por parte da equipe de enfermagem (DANIEL, 2016). 

Isso acontece devido a sociedade e serviços ainda 

conviverem com os princípios de disjunção-redução da ciência 

clássica propostos por Descartes, os quais dissociam sujeito de 

objeto, excluindo-se as condições sociais e culturais do 

conhecimento, refletido na saúde como modelo flexneriano. A 

resistência às transformações previstas pela ESF parte dos 

profissionais, gestores e até das próprias pessoas com UV e 



 

221 
 

suas famílias, com consequências na situação de saúde dos 

seres cuidados (REYES et al., 2019). 

A mudança de paradigma para o pensamento complexo, 

exigida nesta nova abordagem, possibilita atender a pessoa 

com UV e sua família com uma diferente visão sobre a 

realidade, reconhecendo a complexidade como condicionadora 

de saúde e as famílias como protagonistas. Assim, as práticas 

de saúde integrais são entendidas como direito à saúde, 

renovando a realidade e rompendo com o reducionismo 

(JORGE-GARCÍA-REYES; JORGE-HUERTA, 2020). 

De acordo com Silva (2015), é preciso entender que a 

maneira como cada pessoa experiencia a sua nova situação de 

viver com uma UV e como a família do mesmo compromete-se 

com esta situação precisa ser encarada pela equipe de 

enfermagem como seu objeto de trabalho, de forma desafiadora 

(MASCHIO et al., 2019). 

A presença de uma lesão crônica venosa leva a enormes 

prejuízos físicos e emocionais (ALVES; SOUSA; SOARES, 

2015). As restrições causadas pela lesão não são de causa 

local nem dizem respeito apenas ao membro afetado, mas a 

todos os aspectos constituintes do ser humano. Neste sentido, 

a equipe de enfermagem precisa estar apta a atender a pessoa 

com UV e sua família preocupando-se com a sua adaptação 

frente aos fatores estressantes, de modo a estar atenta aos 

comportamentos e sentimentos demonstrados, ao considerar o 

contexto sociocultural em que estão inseridos (SILVA et al., 

2015). 

O cuidado com os cuidadores é importante porque estes 

também podem apresentar uma grande carga física e 

emocional, sofrendo com transformações no cotidiano e 

comprometimento da rede social. Para tanto, é necessário uma 
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comunicação efetiva dos profissionais com as pessoas 

acometidas pelo UV e seus familiares, de forma a atuar nos 

problemas relacionados à lesão que podem afetar a estrutura 

familiar (SILVA et al., 2016). 

O profissional de enfermagem precisa realizar uma 

atenção em que conheça melhor o cotidiano da família da 

pessoa com UV. No cuidado da pessoa com lesão crônica, o 

enfermeiro é responsável por realizar, acompanhar e orientar o 

curativo, avaliando a evolução da lesão, bem como investigar 

todos os demais fatores que podem influenciar na cicatrização, 

que vão desde nutrição e parâmetros metabólicos à autoestima 

e capacidade de enfrentamento (FERREIRA et al., 2018). 

Esta visão ampliada só é plenamente efetuada a partir 

da reforma do pensamento, a qual institui a causalidade dos 

fatos de maneira circular, com integração simultânea do todo às 

partes e vice-versa, permitindo a abrangência do cuidado com 

atenção para a qualidade de vida. Dessa forma, o 

conhecimento cresce ao inserir o contexto, sensibilizando a 

atitude do espírito humano. É esta reforma que a enfermagem 

necessita para um atendimento qualificado da pessoa com UV 

e sua família (REYES et al., 2019). 

A partir da reforma do pensamento unidirecional para o 

pensamento complexo, um novo conhecimento que considere 

as interrelações dos fenômenos nas diferentes realidades 

consegue captar as múltiplas nuances relacionadas àqueles, 

preocupando-se com o bem-estar do indivíduo e sua família, ao 

contrapor-se à visão utilitarista. Para alcançar-se este patamar, 

é preciso que a equipe problematize e dê autonomia ao 

indivíduo e família para julgarem sobre suas necessidades de 

saúde, posicionando-se como sujeitos das ações (LEAL; 

ZOPONI, 2020). 
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Este posicionamento do indivíduo com UV e sua família 

como atores partícipes de seus processos de saúde é essencial 

para nortear o rumo das intervenções de enfermagem, 

especialmente direcionadas para adaptação aos diversos 

prejuízos que a ferida pode causar. 

Dentre esses, as limitações físicas se destacam, 

prejudicando ou impedindo o indivíduo de trabalhar, ajudar na 

renda familiar, visitar amigos e parentes ou participar de 

atividades na comunidade. A realização de tarefas domésticas, 

por exemplo, é dificultada, gerando mudanças nas atribuições 

entre os familiares, principalmente para aquelas que exijam 

esforço físico e longa permanência de horas em pé (SILVA et 

al., 2015; SILVA, 2017). 

Em relação à locomoção, pessoas com UV necessitam 

de transporte público para percorrerem grandes distâncias, 

entretanto, estão inviabilizados para esta tarefa, necessitando 

de ajuda de outros (SILVA et al., 2015). O profissional pode 

buscar simples recursos que auxiliem nas tarefas, bem como 

estabelecer metas a serem alcançadas pela família, com 

divisão das atividades e promover conhecimento sobre a 

situação, com reflexões a partir das experiências vividas 

(MASCHIO et al., 2019). 

Outro ponto a ser considerado é a maior presença das 

pessoas com UV dentro de casa, pois estas passam a restringir 

o seu espaço de convivência para a sua própria residência, 

tornando-se angustiadas, sem atividades de lazer e isoladas do 

meio social, às vezes até dentro do contexto familiar, não 

conseguindo adaptarem-se e encontrarem novas saídas em 

sua condição de saúde. Como forma de a enfermagem intervir 

nestas limitações acima citadas, os profissionais podem utilizar-

se, por exemplo, do modelo de intervenção de Calgary, que 
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considera as diferenças culturais e a experiência da pessoa 

doente, alcançando a promoção e recuperação da saúde 

(MASCHIO et al., 2019). 

Outro recurso é a visita domiciliar, que se mostra como 

um excelente mecanismo para que o enfermeiro atue neste 

cenário, pois através desta é possível conhecer o ambiente e 

dia a dia em que a família está inserida, fornecer orientação 

dialogada sobre atividades de lazer que possam ser realizadas, 

bem como sobre a contribuição que o indivíduo com UV pode 

dar na realização das tarefas diárias, apesar de sua condição 

(JOAQUIM et al., 2016).  

Ainda como trata Joaquim (2016), por meio do vínculo e 

relação de confiança, o enfermeiro e sua equipe podem 

estabelecer compromissos entre os membros da família na 

tentativa de promoção à saúde de todos. Para isso, poderia 

utilizar-se de instrumentos que facilitem a visão global familiar, 

como o genograma e ecomapas. 

Um outro ponto importante de ser refletido é que a UV 

necessita de curativos diários que, às vezes, precisam ser 

trocados mais de uma vez por dia, de acordo com o estado da 

ferida. O curativo aparece como uma nova tarefa a ser inserida 

naquela família. Esta obrigação diária, seja a quem ela for 

atribuída, pode gerar angústia e cansaço, prejudicando o 

estado geral de saúde (ÁLVAREZ-DEL-RÍO, 2018). 

Salienta-se que, na maioria das vezes, a pessoa com 

lesão e seus familiares têm um olhar focalizado apenas na 

realização do curativo, quando na verdade o tratamento 

completo da pessoa com UV vai muito além. Ou então, 

entendem que o cuidado só necessita ser realizado quando a 

lesão está ativa. A cicatrização completa da UV é entendida 
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como um sinal de cura, enquanto o problema de base persiste 

e a úlcera volta a aparecer (BROTTO; GUIMARÃES, 2017). 

Neste sentido, até por parte dos profissionais, o que 

ainda se vê é um cuidado direcionado apenas para a lesão, com 

culpabilização da vítima pela sua situação. Todavia, a pessoa 

com UV necessita de cuidados integrais, sejam eles por parte 

da equipe de enfermagem ou de seus familiares/cuidadores e 

até de si mesmo. Quando se fragmenta este indivíduo em 

segmentos justaposicionados (bio-psico-social) torna-se 

despercebido a multidimensionalidade e transversalidade do 

problema (NEVES, 2017). 

É esta compreensão transdisciplinar que coloca em total 

interação as ciências que a equipe de enfermagem necessita 

exercer e fomentar nos familiares para não correr o risco de 

“coisificar” o objeto estudado, ou seja, de direcionar e até 

mesmo aprofundar o cuidado apenas na ferida. Isto não quer 

dizer que é necessário ver o homem de forma unitária, haja vista 

que as partes são igualmente importantes, mas vê-lo de forma 

complexa. 

O momento de realização da assistência de enfermagem 

é uma ótima oportunidade para capacitação e inclusive para 

enfatizar que o cuidado familiar envolve não apenas os 

procedimentos, mas também os aspectos sociais e emocionais 

da pessoa com UV. Com a intervenção dos profissionais, os 

familiares conseguem colaborar eficazmente na realização do 

cuidado (BROTTO; GUIMARÃES, 2017). 

Destaca-se a importância e envolvimento de todos, pois 

mesmo aqueles que não tem manejo para a realização dos 

procedimentos, podem oferecer um suporte e equilíbrio 

emocional (SILVA, 2017). Dessa maneira, ninguém se 

sobrecarregará com as tarefas e o sentimento de culpa da 
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pessoa com UV pelos transtornos gerados aos seus parentes 

será minimizado (JESUS et al., 2020). 

A divisão de tarefas é apenas uma das formas de não 

centralizar o cuidado em um membro da família. Mas sabe-se 

que há muitas maneiras de se fortalecer e enfrentar o problema. 

Algumas delas são a fé na sua religião, citada frequentemente 

como fortalecedora das esperanças de cura, ou a participação 

em grupos sociais de apoio, que podem ser incentivados pelo 

enfermeiro (MARTELLI, 2018). 

Tomando como princípio este pensamento complexo, a 

realização adequada do tratamento trará gastos financeiros 

diversos. O tratamento torna-se oneroso podendo influenciar no 

equilíbrio financeiro da família. Podem ser necessários grande 

quantidade de materiais de curativos por dia ou o uso de 

coberturas específicas que pesam no orçamento da família, 

além dos gastos com medicamentos, exames, calçados 

adequados, terapia compressiva, adaptações na dieta e no 

estilo de vida, suporte psicológico e lazer (JESUS et al., 2020). 

Dessa forma, é necessário que a equipe de profissionais 

de saúde reconheça e trabalhe em conjunto com outros setores 

(secretarias de educação, esporte e lazer, serviço e previdência 

social, por exemplo), os quais também deveriam estar inseridos 

no processo a partir do momento em que se tem uma visão de 

saúde ampliada. Como estabelecido na Carta de Ottawa, a 

renda é um dos fatores que compõem a saúde, acompanhada 

de educação, paz, habitação, justiça social, equidade, 

alimentação e outros. Por isso, deve ser considerada na 

avaliação de saúde (MELO; SILVA, 2015). 

Toda esta situação pode refletir-se no aspecto emocional 

da pessoa com UV e de sua família (JOAQUIM et al., 2016). 

Com o longo tratamento, estas tornam-se desmotivadas e se 
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acomodam com a situação, desacreditando da cura. 

Centralizam o tratamento na realização do curativo e o fazem 

apenas como uma obrigação de rotina. Ademais, a família pode 

sentir-se despreparada por não compreender todos os aspectos 

que estão envolvidos no processo, o que pode culminar com 

falhas no tratamento (RODRIGUES; CREMONESE, 2019).  

Ao invés de a enfermagem apontar o insucesso do 

tratamento, sobretudo com pessoas com UV, visto ser uma 

condição crônica e muito recorrente, por que não se perguntar 

os motivos da não adesão a uma terapêutica adequada? O que 

precisa ser questionado é o quanto a enfermagem tem se 

esforçado para conhecer os hábitos, concepções e condições 

daquela pessoa e sua família, colaborando para uma escolha 

viável e saudável. 

Para isso, o enfermeiro e sua equipe, em reunião com a 

pessoa com UV e seus familiares, deve mostrar interesse e 

respeito por todos, identificando a extensão da lesão afetada 

por outros fatores, de forma a validar a experiência de cada 

membro, reconhecendo o sofrimento sem julgamentos 

(DANIEL, 2016). 

Esse sofrimento psíquico também pode influenciar 

negativamente na concepção de imagem corporal que a pessoa 

com UV tem de si mesmo e nas relações intrafamiliares, pelo 

medo do preconceito (MASCHIO et al., 2019). O 

relacionamento sexual com o parceiro pode ser prejudicado 

pela vergonha e baixa autoestima no momento da relação, 

causadas pela própria aparência do curativo e odor da ferida, 

prejudicando na aceitação do parceiro e no relacionamento do 

casal, podendo levar até à separação conjugal (ALVES; 

SOUSA; SOARES, 2015). 
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Apesar de o envolvimento dos parentes não ser igual 

entre todos, gerando conflitos intra-familiares, há também 

situações em que os familiares colaboram com a realização do 

cuidado, servindo de apoio para a resiliência de cada um em 

relação ao problema. O incentivo, companheirismo e carinho da 

família são essenciais para o fortalecimento das relações e do 

tratamento. Quando a família contribui de forma participativa no 

processo há menos comprometimento psicológico para ambas 

as partes (SILVA, 2017). 

Com a participação familiar, o padrão de prática clínica é 

modificado. Para isso, a equipe de enfermagem e, sobretudo, o 

enfermeiro, precisam estar preparados, estabelecendo boas 

relações com a família (JOAQUIM et al., 2016). Este tipo de 

cuidado de enfermagem direcionado à família, assim como o 

individual, perpassa pelos passos de avaliação e 

implementação das intervenções de enfermagem (NEVES, 

2017). 

Estudos relatam que o comportamento das famílias 

percebido pelas pessoas com UV é de não adaptação, 

discriminação e ausência de apoio. Situações como esta 

mostram que o enfrentamento do problema é negativo e que se 

torna necessário mais orientações dialogadas e apoio por parte 

dos profissionais de saúde (ALVES; SOUSA; SOARES, 2015). 

Quando há uma boa interação no seio familiar é possível 

que os indivíduos identifiquem quem são as pessoas as quais 

podem ter como suporte e o sofrimento psíquico pode ser 

diminuído. A enfermagem tem o papel de, junto da família, fazê-

la encontrar as próprias soluções para o problema, com cada 

membro da família contribuindo com sua experiência (JESUS 

et al., 2020). 
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Para isso, os enfermeiros podem utilizar-se de 

habilidades perceptuais, as quais caracterizam-se pela 

capacidade do profissional de observar fatos relevantes nas 

interações; habilidades conceituais, que dão significado às 

percepções; e habilidades executivas, que dizem respeito às 

ações de enfermagem voltadas para a família da pessoa com 

UV, após coletar informações dos membros (GRASSE et al., 

2018). 

Quando os amigos e família entendem que a pessoa com 

UV encontra-se em um momento de fragilidade, tornam-se mais 

dispostos a ajudar no processo (JESUS et al., 2020). Com a 

compreensão da doença, a adesão ao tratamento é maior, tanto 

por parte da pessoa com UV como pela família. Por isso é tão 

importante que a equipe de enfermagem crie mecanismos que 

facilitem a capacitação da família para o cuidado (NEVES, 

2017). 

Entretanto, isto não significa retirar a responsabilidade do 

Estado sobre o bem-estar dos indivíduos, visto que as políticas 

de saúde do Brasil apontam para um plurarismo coletivo do 

bem-estar, no qual o Estado está presente promovendo a 

universalidade dos direitos, sem sobrecarregar as famílias 

(BONFIM et al., 2019). 

Assim, a tríade formada pelos profissionais de saúde, 

família e pessoa com UV é essencial para a garantia de maior 

adesão ao tratamento e às mudanças no estilo de vida, evitando 

recidivas (BROTTO; GUIMARÃES, 2017). 

É papel do profissional de enfermagem incluir os 

familiares no cuidado à pessoa com UV e fazê-lo pensar e 

refletir sobre as situações que poderão surgir e ensiná-los o 

modo de enfrentá-las (JOAQUIM et al., 2016). Se o enfermeiro 

objetiva identificar as necessidades da pessoa com UV e da 
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família, prepará-los e estabelecer elos, o tratamento torna-se de 

responsabilidade de todos e pode ser seguro e resolutivo 

(SILVA, 2017). 

Tais objetivos muitas vezes não são alcançados pela 

falta de preparo das equipes de saúde da família, que apenas 

foram denominadas como tal. O cuidado continua fragmentado 

entre os diversos programas estabelecidos pelo governo, 

porém maquiado pelo discurso da estratégia da família ao qual 

está inserido (LIBERATO et al., 2017). 

Este cuidado de enfermagem direcionado à família é 

importante e essencial, visto que as evidências afirmam existir 

influência, boa ou ruim, da participação da família na saúde e 

bem-estar dos indivíduos. A própria Organização Mundial de 

Saúde define família como o primeiro agente social envolvido 

na promoção da saúde e no bem-estar (JESUS et al., 2020). 

Quando a família compreende e é co-participativa no 

processo de convivência com uma lesão crônica como a UV, 

abrem-se possibilidades para que a integralidade do ser 

cuidado possa ser contemplada. Família, enfermeiro e pessoa 

com UV necessitam trabalhar em conjunto para a cicatrização 

da lesão, recuperação do trauma psicológico vivenciado pela 

pessoa com UV e reestabelecimento de uma vida saudável 

entre todos (FERREIRA et al., 2018; SILVA, 2017). 

CONCLUSÕES  

A equipe de enfermagem dentro da estratégia de saúde 

da família necessita perceber a família como unidade de 

cuidado, vislumbrando as relações entre os membros e como a 

presença da úlcera venosa afeta a rede familiar, para que deste 

modo possa direcionar o seu cuidado, com uma visão de saúde 

humana e ampliada. 
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São escassos os trabalhos sobre relação de sucesso no 

tratamento de pessoas com UV a partir da articulação da equipe 

de enfermagem junto com a família. Pois, no cotidiano da 

prática pouco se vê os profissionais envolvidos com a família da 

pessoa com UV. Entretanto, para isso ainda é preciso uma 

reforma de pensamento e mudança de paradigma entre 

aqueles que compõem os serviços e de todos que convivem na 

sociedade, possibilitando uma visão complexa do indivíduo com 

UV e de seus familiares. 

Dessa maneira, é possível a equipe de enfermagem criar 

vínculo e intervir de acordo com as limitações físicas, 

psicológicas ou sociais que esta condição clínica traz como 

consequências para as famílias, melhorando as relações, 

atividades diárias e relacionamentos. 
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RESUMO: Objetivo do trabalho foi descrever os desafios 
vivenciados pela equipe de enfermagem em uma unidade 
contingencial para tratamento de pacientes com quadro 
suspeito ou confirmado de COVID-19 no município de Natal-
RN. Trata-se de um relato de experiência sobre a gestão para 
o atendimento prestado a paciente confirmado ou com suspeita 
de Coronavírus, destinado a receber pacientes provenientes 
dos prontos socorros da região metropolitana de natal e de todo 
Rio grande do norte durante a pandemia. Descreveu-se a 
experiência com os fluxos operacionais de serviço, utilização de 
visita virtual entre pacientes e familiares, assim como a saúde 
mental dos profissionais de saúde durante a pandemia. Diante 
das ações realizadas na organização e no funcionamento de 
uma unidade para o atendimento aos indivíduos diagnosticados 
ou com suspeita de COVID-19, em que se tornou visível e 
relevante o papel do enfermeiro, ressaltando o protagonismo do 
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enfermeiro nas tomadas de decisão. Realizou-se contratação 
de uma empresa com profissionais autônomos para a 
readequação do dimensionamento conforme a complexidade 
do serviço, visando também o alto índice de afastamento, 
formando-se uma equipe de profissionais com experiência em 
cuidados críticos. Pois, o vírus foi recentemente descoberto e 
ainda são poucos os estudos sobre o tema, de modo que os 
protocolos e recomendações sofrem mudanças constantes. 
Enfatiza-se diante disso, a relevância da manutenção de 
contínua atualização técnico científica. 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Infecções por 
coronavírus. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Em dezembro de 2019, após casos de uma pneumonia 

atípica registrada na China, na cidade de Wuhan, descobriu-se 

um novo vírus da família coronavírus, denominado Severe 

Acute Respiratory Syndrome 2 (SARS-CoV-2), é uma nova 

cepa que ainda não havia sido previamente identificada em 

humanos, que é uma ampla família de RNA vírus altamente 

patogênicos e que em humanos podem causar síndromes 

respiratórias e gastrointestinais que causa a COVID-19. A partir 

de então, com a disseminação da doença nos continentes, em 

11 de março de 2020, a OMS determinou situação de pandemia 

mundial (WHO, 2020). 

O COVID-19, causado pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2), já atingiu 44.888.869 milhões de pessoas e 1.178.475 

mortes no mundo todo. No Brasil já são 5.496.402 milhões de 

pessoas e mais de 159.000 mil mortes causadas pelo Covid-19, 

até a data desse estudo. O estado do Rio Grande do Norte 

registrou pela primeira vez a confirmação de contaminação pelo 
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COVID-19 no dia doze de março deste ano, tendo um aumento 

de 192 novos casos confirmados em apenas uma semana 

(OMS, 2020).  

A atuação mundial de autoridades, Órgãos de vigilância 

e sociedades científicas para o enfrentamento dessa pandemia 

envolvia claramente e na linha de frente os profissionais de 

saúde para atuarem nos hospitais existentes e os de 

campanha, construídos e/ou improvisados especificamente 

para atendimento aos pacientes da Covid-19 (WHO, 2020). 

Com a notificação dos primeiros casos, observou-se que 

se tinha pouco conhecimento sobre o vírus, sobre sua forma de 

prevenção, tratamento. O que se conhecia, era de acordo com 

a experiência dos países acometidos, eram sua alta 

disseminação, circulação e capacidade de contágio de elevado 

número de pessoas de forma rápida, cruzando fronteiras e se 

transformando em uma pandemia mundial com alta 

possibilidade de pessoas contaminadas evoluírem a óbito 

(ZHU, 2020). 

 A pandemia se alastrou, atribuindo uma importante taxa 

de mortalidade e a comprometimento de que pacientes com a 

doença sejam tratados de forma diferenciada, a fim de se 

salvarem vidas e diminuir o alto risco de contágio, com 

consequências trágicas para a sociedade (SOUZA; SOUZA, 

2020). 

Diante disso, houve uma curva ascendente nos gráficos 

de registro da doença no estado do Rio Grande do Norte, bem 

como o aumento de hospitalizações por Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG), acarretando superlotação dos leitos de 

unidade de terapia intensiva ou unidade de cuidados intensivos 
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no mês de Maio desde ano, formando-se fila de espera em todo 

Rio grande do Norte, chegando a ter 41 pessoas na fila de 

espera, no mês de junho esse número foi ainda maior chegando 

ter até 100 pessoas na fila de espera por um leito de internação 

até a data deste estudo, houve o registro de 79.879 casos 

confirmados da doença na região, 2.562 deles evoluíram para 

o óbito hospitalar (RIO GRANDE DO NORTE, 2020). 

 Subitamente a rotina dos serviços de saúde se 

transformou com unidades de tratamentos intensivos 

superlotados, pacientes graves, equipamentos em quantidades 

escassas, vidas que perdidas; e os profissionais de saúde com 

escalas exaustivas, muitas vezes excedendo limites humanos, 

como o cansaço físico, emocional, as necessidades fisiológicas 

e, sobretudo, da sua segurança ocupacional (COFEN, 2020). 

Nesse cenário de caos, se faz necessário uma reflexão 

sobre a Enfermagem, sua atuação, contribuição e 

reconhecimento, sendo um ano a ela dedicado, pela 

comemoração do bicentenário do aniversário de Florence 

Nightingale, fundadora da Enfermagem Moderna (COFEN, 

2020). 

Diante da situação, a preocupação com a segurança, 

proteção ocupacional do profissional nem sempre têm sido 

alcançadas de forma suficiente. No entanto, muitas vezes 

assistimos relatos de profissionais atuantes no enfrentamento 

da pandemia que mesmo sem ter o equipamento de proteção 

individual (EPI) adequado e/ou disponível em quantitativo 

satisfatória ou após horas a fio de cuidados e atenção beira 

leito, sob marcante estresse emocional, não podem ter a 

garantia da efetividade de seus EPIs e/ou de não se 
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contaminarem com a Covid-19 e adoecerem. O momento é 

tenso, por ser um fato desconhecido, uma batalha contra um 

vírus que prossegue dia a dia, de forma nunca imaginada antes 

(MATOS, 2020). 

Sendo, que países acometidos não têm conseguido 

abastecer os serviços de saúde com insumos e equipamentos 

de proteção individual para seus profissionais, levando ao seu 

reuso, as condições inseguras, preocupante e até a políticas de 

insegurança ocupacional. Nesse contexto, os casos de infecção 

só aumentam, a mortalidade continua a ocorrer de forma 

progressiva (SOUZA; SOUZA, 2020). 

Os enfermeiros estão na frente do tratamento de casos 

da Covid-19, enfrentando sérias implicações para que suas 

condições de trabalho e sua segurança pessoal sejam 

reconhecidas. Mas, para além da importância desse 

reconhecimento, necessitam ser reveladas em políticas 

eficazes, de suporte e consideração durável a esses 

profissionais que estão agarrando uma luta contra o vírus, 

colocando-se em risco para a diminuição da pandemia 

(BRASIL, 2020). 

A situação hodierna possibilita uma maior valorização e 

reconhecimento dos profissionais de saúde, em destaque aos 

membros da equipe de Enfermagem e enfermeiros. Desse 

modo, a ocasião é passível de reflexões quanto a premência 

em erguer pontes e atalhos, repensar os caminhos, 

reestabelecer valores e compreender que no cuidado ao ser 

humano, somos uma equipe. Nenhuma pessoa pode estar à 

frente ou atrás, precisamos seguir lado a lado (COFEN, 2020). 
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Buscando ganhos para a categoria da Enfermagem não 

apenas no enfrentamento e combate a Covid-19 mas também 

nos desafios do cotidiano em saúde e da classe social, é 

indispensável andarmos unidos para coordenar, planejar, 

capacitar, executar planos de ação, assim como reconhecer 

que os diferentes conhecimentos podem ser vistos de forma a 

somar e potencializar um único objetivo em comum: prevenção 

a doenças, promoção e restauração a saúde (OMS,2020).  

De acordo com Chen et al., (2020) apesar de possuir 

letalidade em torno de 3%, o novo coronavírus tem 

disseminação maior que os outros vírus da mesma espécie. 

Sua transmissão ocorre por contato próximo e sem proteção 

com secreções e gotículas de indivíduo infectado. Os sintomas 

podem variar, sendo que a maioria dos casos ocorre com 

sintomatologia leve de uma síndrome gripal. Os sintomas mais 

comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dispneia. Os 

casos mais graves evoluem para Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) necessitando de cuidados em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI).  

Embora, se tenha muitas pesquisas em andamento, as 

variações da doença entre os contaminados dificulta o 

diagnóstico, tratamento e o controle de transmissibilidade, 

ficando mais difícil ser controlada, pelo Órgão de vigilância 

sanitária, no gerenciamento da COVID-19, pois devido ao 

isolamento social necessário, como forma de medida de 

controle do contagio da covid-19, a qual é mais indicada de 

acordo com os estudos atuais, no entanto, desencadeando um 

impacto socioeconômico enorme em nível mundial e até o 

momento nenhuma terapêutica antiviral tem se demonstrado 

eficaz no combate à COVID-19, como também ainda não existe 
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vacina aprovada para ser usada na prevenção, o tratamento é 

realizado baseado em terapêuticas de alívio aos sinais e 

sintomas (BRASIL, 2020). 

Diante das evidências atuais sobre a transmissão do 

COVID-19 está sendo atualizado constantemente, a 

transmissão pode ocorrer diretamente e ou indiretamente com 

pessoas infectadas, pelo contato com superfície, objetos e 

gotículas de salivas. O uso de equipamento de proteção 

individual não sendo utilizado adequadamente pode levar a 

contaminação dos profissionais de saúde, sendo primordial 

qualificar toda a equipe de saúde para o enfrentamento desse 

vírus (BRASIL, 2020). 

Assim, é notável que esta pandemia não só ocasiona 

mudanças abruptas no funcionamento das instituições de 

saúde, mas torna-se também um grande desafio para a saúde 

pública em todo o mundo, com repercussões políticas, sociais 

e econômicas, provocando mudanças na rotina da população, 

além de acarretar novas demandas de trabalho para os 

profissionais de saúde (PCI, 2019).  

O monitoramento dos perfis epidemiológicos dos casos 

confirmados e suspeitos por COVID-19 são desenvolvidos por 

uma rede de atenção sentinela de Síndrome Gripais (SG) e de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), onde compõem 

capitação e notificação de casos suspeitos e confirmados. 

Possibilitando o rastreamento e formando estratégias para 

fluxos e protocolos ao combate de infecções respiratórias 

graves no país (BRASIL,2020). 

Destaca-se a relevância da Enfermagem na detecção e 

avaliação dos casos suspeitos, não apenas em razão de sua 
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capacidade técnica, mas também por constituírem-se no maior 

número de profissionais da área da saúde, e serem a única 

categoria profissional que está 24 horas junto ao paciente 

(COFEN, 2020).  

A pluralidade da formação do enfermeiro e sua posição 

de liderança na equipe, coloca o profissional de enfermagem 

como protagonista dos sistemas de saúde em todo o mundo. 

Contudo, as jornadas extensas e condições de trabalho 

diferenciadas, em razão de diversidades regionais e 

contratuais, expõem estes profissionais ao risco de 

adoecimento físico e mental, podendo afastá-los das suas 

atividades laborais (COFEN, 2020).  

Mesmo com os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), autoridades têm reconhecido que os profissionais da 

Enfermagem estão em situação de vulnerabilidade em relação 

à contaminação pelo vírus. Os dados sobre o adoecimento 

destes profissionais no contexto da COVID-19 ainda são 

inconsistentes, pois os números aumentam diariamente, sem 

que, por vezes, as autoridades sanitárias consigam fazer 

distinção entre trabalhadores e população em geral (SOUZA; 

SOUZA, 2020). 

Com isso, gerou-se a necessidade de adaptações no 

processo de enfermagem e construção de novos fluxos e 

rotinas. A estrutura física foi montada, em um anexo de um 

hospital, sendo uma unidade contingencial necessária para 

suprir a demanda de pacientes com necessidade de internação 

hospitalar, considerando-se também o alto risco de 

transmissibilidade da doença e pela necessidade de atender a 

demanda externa de pacientes com necessidade de internação 



A PERSPECTIVA DO ENFERMEIRO FRENTE A PANDEMIA COVID-19 
EM UMA UNIDADE CONTINGENCIAL – relato de experiência 

244 
 

em enfermaria e unidade de terapia intensiva. (SILVA; JORGE; 

SILVA JÚNIOR, 2015). 

No entanto, baseado no parecer nº 14/2017 do Conselho 

Federal de Medicina sobre o uso do Whatsapp, foi elaborado 

estratégias de comunicação entre pacientes familiares com a 

finalidade de manter o vínculo a apoio psicológico ao paciente 

durante sua internação, pois durante a pandemia não será 

possível manter nenhuma rotina de visita presencial aos 

pacientes. Com isso, por meio de aplicativos, era possível 

realizar visita virtual entre paciente e familiares, sendo uma 

atribuição do enfermeiro, portanto não existindo nenhuma razão 

para deixar as pessoas completamente isoladas de contato 

externo, sendo realizada até mesmo com pacientes sob 

ventilação mecânica, diminuindo a distância entre seus 

familiares. 

Diante das ações realizadas na organização e no 

funcionamento de uma unidade para o atendimento aos 

indivíduos diagnosticados ou com suspeita de COVID-19, em 

que se tornou visível e relevante o papel do enfermeiro, emergiu 

este artigo com o objetivo de relatar a experiência no processo 

de estruturação e gestão de uma unidade específica para 

COVID-19, ressaltando o protagonismo do enfermeiro nas 

tomadas de decisão (WHO, 2020). 

Nessa perspectiva o presente estudo teve como objetivo 

descrever os desafios vivenciados pela equipe de enfermagem 

em uma unidade contingencial para tratamento de pacientes 

com quadro suspeito ou confirmado de COVID-19 no município 

de Natal-RN.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

A construção da Unidade contingencial para tratamento 

da covid-19, foi construída em um anexo de um hospital 

filantrópico de referência oncológica de Natal, RN, foi 

construída a fim de suprir a necessidade de internações de 

paciente da covid-19, de pacientes oncológicos e não 

oncológicos, da região metropolitana e de todo Estado do Rio 

Grande do Norte.  

No entanto, este anexo é composto por tudo que um 

hospital necessita para o atendimento hospitalar, sendo vinte 

leitos de Unidade de terapia intensiva e vinte leitos de Unidade 

de internação (SESAP, RN, 2020). 

Então, foi necessário destinar profissionais enfermeiros 

desta instituição do município descrito acima, para coordenar 

essa ala contingencial, foi necessário realizar contratação de 

profissionais para compor o dimensionamento de profissionais 

multidisciplinar, conforme a complexidade do serviço, 

formando-se uma equipe de profissionais com experiência em 

cuidados críticos e semicríticos. Foram necessários realizar 

treinamentos posteriormente a assistência para o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades (ANVISA, 

2020; CDC, 2020). 

A condução do cenário caótico era conduzida por 

profissionais enfermeiros desde o treinamento do uso de cada 

equipamento de proteção individual a retirada dos mesmos, 

com toda equipe multidisciplinar, sendo que o processo de 

treinamento de protocolos assistências que são instrumento 

facilitador do processo de trabalho da enfermagem era 

necessário ser de forma diária devido à rotatividade da equipe, 
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devido os afastamentos por contaminação ocasionada pela   

covid-19 (ANVISA,2020). 

No entanto, se fez necessário contratar uma empresa de 

profissionais de enfermagem autônomo, para se conseguir 

realizar o dimensionamento de forma rápida e garantindo a 

assistência de qualidade e segura, se montava uma escala dos 

profissionais mensal e de acordo com os afastamentos era feito 

a solicitação para cobrir a escala (COFEN,2020). 

Com isso, se fez necessário organizar o fluxo para 

paramentação e desparamentação de equipamentos de 

proteção individual na unidade de internação e da unidade de 

terapia intensiva, existindo a paramentação na entrada dos 

setores, considerando área limpa e desparamentação na saída 

de cada setor, considerando área suja, guardando-o em 

depósitos para ser guardados os equipamentos de forma 

individualizada, com isso diminuindo o risco de contagio entre 

os profissionais (COFEN,2020). 

  A ausência de vacina contra o novo Coronavírus reforça 

entre os profissionais da saúde a necessidade de aplicação de 

medidas de prevenção contra a infecção, como o uso dos 

equipamentos de proteção individual, exemplo: óculos de 

proteção ou protetor facial, avental, luva de procedimento, 

máscara cirúrgica/N95 e higienização das mãos na prestação 

de assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção 

pelo vírus (ANVISA, 2020). 

Dessa forma, se faz necessário o uso adequado dos   

EPI’s com objetivo de evitar a contaminação dos profissionais 

atuantes direta e indiretamente no cuidado do indivíduo portado 

de Sars-Cov 2, por isso é sabido que a ordem da paramentação 
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e desparamentação está intimamente associado a essa 

precaução.  

 É preconizado a ordens de paramentação da seguinte 

forma, iniciando pela higienização das mãos, vestir avental, 

colocar a máscara, colocar óculos de proteção e por último o 

gorro, se dispor do protetor facial, colocar invés do óculos, se 

optar pelo uso, colocar no final da paramentação, no caso da 

colocação da N95 atentar para o teste de vedação, ela pode ser 

reutilizada de forma individualizada (ANVISA, 2020; CDC, 

2020). 

Não menos importante, a desparamentação requer 

técnica apropriada uma vez que esse processo é crítico pelo 

alto risco de auto contaminação do profissional, portanto deve 

ser feito de forma rigorosa. Consiste na retirada das luvas e do 

avental, gorro tocando apenas nas regiões não contaminadas, 

higienização das mãos, retirada do protetor/óculos, repetir 

higienização das mãos, retirar a N95 pelas alças/elásticos, 

lembrando de desprezar caso a máscara apresente 

imperfeições que comprometa a efetividade do equipamento ou 

acondicionar em local apropriado de forma que não contamine 

regiões limpas, e, por fim, higienizar as mãos. É necessário o 

descarte adequado dos EPI’s visando a não contaminação de 

terceiros (ANVISA, 2020; CDC, 2020). 

De acordo, com todo contexto da pandemia de estresse, 

sobrecarga, mudança de protocolos, o enfermeiro também 

precisou ter um olhar visando a saúde mental de cada membro 

da equipe para que pudesse direcionar para atendimento 

psicológico (OMS,2020). 

Sendo assim, necessário montar uma equipe de 

psicólogos para atendimento a toda equipe multidisciplinar que 
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atuava no atendimento hospitalar, por meio de aplicativo 

celular, atuando das 7h da manhã as 22h da noite, conseguindo 

abranger grande parte dos profissionais, o coordenador 

enfermeiro direcionava os membros da equipe para 

atendimento (PCI, 2019). 

Entretanto, não dava para deixar os familiares e 

pacientes sem visitas, então foi pensado em realizar visita 

virtuais entre paciente e familiares, uma forma de comunicação 

via WhatsApp por chamada de vídeo ou de áudio, sendo o único 

meio de comunicação entre pacientes e familiares, por não ser 

permitido as visitas presenciais, devido todo contexto da 

pandemia mundial.  

Então, as visitas virtuais aconteciam de segunda a 

sábado na Unidade de terapia intensiva, sendo três visitas no 

horário da manhã e três visitas no horário da tarde, pré 

agendadas horas antes pelo enfermeiro junto a equipe de 

psicologia, o agendamento era necessário devido ter risco do 

paciente instabilizar hemodinamicamente e também para poder 

a família se organizar, mesmo com toda essa organização 

ainda ocorria do paciente ficar instável e ficar inapto a visita. 

Portanto, era possível realizar duas visitas virtuais por 

semana a cada paciente com duração de até 5 minutos, estas 

que por vez ultrapassava o tempo estabelecido. De acordo com 

o planejamento se conseguia realizar a visita com todos os vinte 

pacientes internados da unidade de terapia intensiva e também 

com os vinte pacientes da unidade de internação, onde o fluxo 

variava um pouco por se tratar de pacientes 

hemodinamicamente estável. 
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Essa ferramenta foi adotada baseada no parecer do 

conselho de medicina, sendo uma ferramenta de comunicação 

de extrema importância.  

Portanto, O Conselho Federal de Medicina já reconhece 

o WhatsApp como um instrumento de comunicação, veja o 

parecer a seguir: O parecer nº 14/2017 do Conselho Federal de 

Medicina sobre o uso do Whatsapp relata:  
O whatsapp e plataformas similares podem ser 
usados para comunicação entre médicos e seus 
pacientes, bem como entre médicos e médicos em 
caráter privativo para enviar dados ou tirar dúvidas 
com colegas, bem como em grupos fechados de 
especialistas ou do corpo clínico de uma 
instituição ou cátedra, com a ressalva de que todas 
as informações passadas têm absoluto caráter 
confidencial e não podem extrapolar os limites do 
próprio grupo, nem tampouco podem circular em 
grupos recreativos, mesmo que composto apenas 
por médicos, ressaltando a vedação explícita em 
substituir as consultas presenciais e aquelas para 
complementação diagnóstica ou evolutiva a 
critério do médico por quaisquer das plataformas 
existentes ou que venham a existir (CFM, 2017). 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIENCIA 

 

Para a equipe de enfermagem a qual se deparou com o 

cenário da pandemia, surgia um mix de emoções. A cada visita 

virtual entre pacientes e familiares era uma mistura de lágrimas 

e sorrisos, quando o paciente era extubado, cada alta hospitalar 

servia de esperança e junto vinha a força para continuar com a 

missão.  

No entanto, o emocional dos profissionais de saúde ficou 

extremante abalado diante de um cenário de muitas mortes, 
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muitas delas de pacientes muito jovem, era nítido a união da 

equipe em relação ao trabalho e especialmente a fé, 

esquecendo as diferenças de religiões, tornando-o em somente 

uma, poder da fé. 

Então, a angustia, a dor, o medo diante do cenário, 

parecia impossível de ser superada e talvez nunca seja mesmo, 

porque o psicológico de cada profissional que atuou nesse 

lugar, jamais será o mesmo de antes e ainda mais diante do 

desafio de não saber o que se espera no futuro, com vacinas 

em fase de testes e sem tratamentos comprovados 

cientificamente.  

De acordo com o COFEN (Conselho Federal de 

Enfermagem), 2020, determinou à Comissão Nacional de 

Enfermagem em Saúde Mental para efetivar atendimento a 

esses profissionais que se encontram na linha de frente na 

atuação da pandemia com o objetivo de refletir sobre a saúde 

mental dos profissionais de enfermagem brasileiros no contexto 

da pandemia COVID-19 (COFEN, 2020).  

 

CONCLUSÕES  

 

A pandemia trouxe novos olhares das pessoas para com 

a equipe de enfermagem, diante do trabalho exaustivo dos 

profissionais de saúde para salvar vidas, a enfermagem se 

destacou, as pessoas reconheceram a importância do trabalho 

da categoria, porém é área sofrida que busca por 

reconhecimento financeiro e redução de carga horaria. 

A pandemia não derrubou apenas o sistema de saúde, 

mas também trouxe sérios problemas a economia mundial, 

necessitando que as autoridades tracem caminhos para 
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recuperação. É importante dizer que nunca tínhamos 

enfrentado um vírus com uma capacidade de transmissão tão 

alta. 

A Covid-19 chegou de forma avassaladora, devastando 

tudo ao seu redor. Mas ao mesmo tempo, a capacidade de 

mobilização das pessoas se sobressaiu diante do caos, 

seguindo os protocolos de distanciamento social, com isso 

diminuindo a quantidade de pessoas contaminada ao mesmo 

tempo. 

Enfatiza-se o embasamento nas ênfases científicas e 

recomendações dos órgãos competentes a níveis mundial e 

nacional para a estruturação da unidade COVID-19.  

Aponta-se o protagonismo do enfermeiro em todas as 

interfaces, o qual assume papel essencial desde a estruturação 

a prática de protocolos gestão de recursos humanos e 

construção de protocolos e fluxos de cuidado e planejamento 

com o fazer acontecer o funcionamento não só da estrutura 

física, mas como também todos os processos assistenciais.  

Ressalvar-se que diante todo contexto da pandemia 

mundial, da importância do trabalho da enfermagem e o nível 

de acometimento psicológico desses profissionais, enfrentando 

todos os desafios e para muitos cumprindo mais uma missão e 

saindo desse cenário com o sentimento de missão cumprida.  

De acordo com o que foi relato nesse artigo os 

profissionais de saúde se esforçaram para dar o seu melhor em 

todos os sentidos, especialmente a equipe de enfermagem, 

mesmo com seus medos e angustias, com isso conseguiram 

prestar uma assistência segura e humanizada. 

No entanto, conclui-se que atuação da equipe de 

enfermagem é fundamental na contribuição da prevenção, 
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tratamento e na contribuição nas pesquisas de protocolos de 

prevenção e de cuidados de enfermagem a covid-19, sendo que 

ainda é uma descoberta recente e necessita de muita pesquisa, 

ainda existem poucos estudos sobre o tema, apesar de muitos 

estudos em andamento, dessa forma a atualização dos 

protocolos são constantes e a manutenção de contínua 

atualização científica. 
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Resumo: Discutir sobre as melhores medidas de segurança 
oferecidas ao paciente na clínica médica para a redução dos 
eventos adversos. Revisão integrativa onde a coleta de dados 
foi feita na Biblioteca virtual de Saúde e nos manuais de saúde, 
utilizou-se 12 artigos para discussão durante a pesquisa, 06 da 
base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 02 
da Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 
(LILACS), 02 Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 01 
Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 
(MEDLINE). O ministério da Saúde na Portaria N°529, de 1° de 
abril de 2013, descreve que a gestão de riscos é direcionada a 
qualidade e segurança do paciente, onde engloba princípios e 
diretrizes. Nesse contexto a definição de risco dá-se por 
procedimentos, situações ou condutas, que podem acarretar 
efeitos negativos para o indivíduo que possa ser acometido por 
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esses cenários. Dentre os riscos existentes estão: risco de 
queda, infecção hospitalar, erros de medicamento, lesão por 
pressão (LPP), comunicação e identificação. Destaca-se, 
portanto, que melhorias no ambiente de trabalho devem ser 
feitas para que a integridade do paciente seja assegurada e 
estabelecida pela equipe de saúde, além da exigência de 
profissionais capacitados que sejam comprometidos com o seu 
serviço. 
Palavra-chave: Segurança do Paciente. Medicina Clínica. 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do cuidado e a segurança do paciente nas 

entidades de saúde são responsabilidades emergentes em 

contexto mundial. A mobilização em prol da segurança do 

paciente teve origem na última década do século XX, 

posteriormente a divulgação do relatório do Institute of 

Medicine, o qual demonstrou sérias dificuldades de assistência 

à saúde do paciente (SANTOS; ARAÚJO; SILVA, 2017). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de um dano desnecessário associado ao cuidado de 

saúde. Com o intuito de estabelecer ambientes sanitários mais 

seguros, o cuidado com a segurança do paciente inclui erros no 

cuidado em saúde, principalmente os correlacionados a 

eventos adversos preveníveis (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2009). 

A clínica médica é um setor hospitalar composto de 

espaços físicos que dispõe de leitos e equipamentos 
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necessários para prestação de toda assistência necessária à 

saúde dos pacientes internados, com o foco no 

restabelecimento da saúde física, mental e social. Composta 

pela equipe intersetorial e multidisciplinar. Diante disso o 

enfermeiro tem como objetivo atender as necessidades dos 

pacientes de acordo com a demanda do setor clínico, além de 

fazer o gerenciamento setorial e educativo da equipe de 

enfermagem (SANTOS et al., 2018). 

Estudos apontam que um dos grandes desafios do 

enfermeiro como gestor da equipe de enfermagem, é o 

planejamento e dimensionamento da equipe, muitos enfrentam 

dificuldades para coordenar os profissionais, o que pode 

resultar em efeitos negativos e riscos para a segurança do 

paciente. A carga de trabalho do profissional tem um impacto 

muito importante na melhora do paciente, dessa forma existe, 

também, o impacto negativo se esse serviço for prestado de 

maneira inadequada, diante disso o enfermeiro gestor tem a 

responsabilidade a respeito de distribuição das atribuições a 

sua equipe e coordena-la de maneira que esses riscos sejam 

minimizados (DUARTE et al., 2015). 

Foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2013 a portaria 

de nº 529 que fala sobre o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, criada para promover criações de medidas voltadas 

para a segurança do paciente. Concomitante a essa portaria a 

Resolução Diretoria Colegiada ressalta a importância da 

promoção do cuidado seguro ao paciente, sendo elas: 

identificação correta do paciente; comunicação efetiva entre os 

profissionais de saúde, segurança na prescrição, uso e 

administração de medicamentos (BRASIL, 2013). 
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A Joint Comission International (JCI) junto à Organização 

Mundial de Saúde estabeleceu seis Metas Internacionais de 

Segurança do Paciente que busca solucionar as problemáticas 

na assistência hospitalar. Essas metas consistem em: 

Identificar corretamente o paciente; melhorar a comunicação 

entre profissionais de Saúde; Melhorar a segurança na 

prescrição, no uso e na administração de medicamentos; 

assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e 

paciente corretos; higienizar as mãos para evitar infecções; 

reduzir o risco de quedas e lesões por pressão (SILVA et al., 

2020). 

O cuidado seguro em saúde tem como características 

principais: estratégias de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação de doenças e agravos relacionados à saúde. Com 

isso, os servidores de saúde esforçam-se para assegurar uma 

assistência de qualidade para os pacientes, ainda assim, esta 

atitude não impede a eventualidade de erros e acidentes 

durante o acompanhamento prestado a cada usuário, as 

complicações de saúde e até a morte são inesperadas, 

carecendo assim que os órgãos de saúde e principalmente os 

profissionais de saúde integrem uma cultura de segurança 

(BRAGA et al., 2019). 

A escolha do tema foi justificada por ser um tema que constitui 

grandes desafios nos cuidados em saúde da atualidade. 

Em vista disto, este trabalho tem como objetivo, a partir 

de uma revisão integrativa discutir sobre as melhores medidas 

de segurança oferecidas ao paciente na clínica médica para a 

redução dos eventos adversos. A questão norteadora da 

pesquisa foi, quais as melhores medidas de segurança devem 
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ser implementadas ao paciente internado na clínica médica 

para a redução dos eventos adversos? 

Espera-se que este estudo contribua para oferecer 

conhecimento sobre medidas de segurança do paciente com 

vistas a redução dos eventos adversos. 

 

MATERIAIS E MÉTADOS 

 

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

Adotou-se a revisão integrativa, uma vez que ela contribui para 

o processo de sistematização e análise dos resultados, visando 

à compreensão de determinado tema, a partir de outros estudos 

independentes. A revisão integrativa é uma ampla abordagem 

metodológica, permitindo uma compreensão completa. 

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além 

de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de 

conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular (CECILIO; 

OLIVEIRA, 2017). 

Para a construção desta revisão foram utilizadas as 

seguintes etapas: Identificação do tema, busca na 

literatura/amostragem, categorização dos estudos, avaliação 

dos estudos, interpretação dos resultados e síntese do 

conhecimento. 

A coleta dos dados foi realizada no período de maio de 

2020, no Manuais da Saúde e na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), por meio das bases de dados eletrônicas: Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 
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Para a busca foram utilizados os seguintes Descritores 

em Ciências de Saúde (Decs): “Segurança do Paciente”, 

“Medicina Clínica” e “Enfermagem”. Utilizando o operador 

booleano AND mediante as seguintes combinações: “Medicina 

Clínica AND Segurança do Paciente” resultando em 2109 

artigos, “Medicina Clínica AND Enfermagem” resultando em 

4598 artigos, “Segurança do Paciente AND Enfermagem” 

resultando em 4416 artigos, “Medicina Clínica AND 

Enfermagem AND Segurança do Paciente” resultando em 105 

artigos. Ao final, foram selecionados 11 artigos para a 

elaboração do trabalho, contabilizando 06 da base de dados 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 02 da Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), 02 Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF) 01 Sistema Online de Busca 

e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados em 

língua portuguesa, nos últimos 5 anos, disponíveis em textos 

completos, e que tivessem relação com o objetivo do estudo. 

Foram excluídos os estudos em língua estrangeira, em forma 

de resumos e carta ao editor. Os artigos duplicados foram 

contabilizados apenas uma vez. 

Depois da leitura sistemática dos artigos optou pela 

realização da síntese conforme a pergunta de pesquisa, onde 

os dados serão apresentados em um resumo no quadro, nos 

quais foram colocados os dados dos artigos pesquisados. 

Sendo assim, a discursão foi elaborada de modo descritiva dos 

pontos importantes que foram levantados responde assim o 

objetivo da pesquisa no decorrer da conversa entre os autores.   
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a obtenção dos resultados utilizou-se a busca dos 

artigos conforme o tema, selecionados de acordo com achados 

relevantes e de interesse da pesquisa, totalizando 11 artigos. A 

caracterização dos estudos está organizada no quadro abaixo, 

conforme autoria do artigo, ano de publicação, base de dados, 

tipo de estudo, objetivos e principais resultados. 

 

Quadro 1. Síntese das principais informações dos artigos, 
quanto à autoria, ano de publicação, base de dados, tipo de 
estudo, objetivo e principais resultados. Natal, 2020. 
 

Autoria do 
Artigo 

Base de 
Dados 

Objetivos Principais 
resultados 

BARBOS
A 
, et al., 
2019 

Scientific 
Eletronic 
Library 
Online 
(SciELO) 
 

Avaliar as 
notificações e 
caracterizar os 
incidentes de 
quedas dos 
pacientes 
adultos 
internados em 
unidades 
clínicas e 
cirúrgicas. 

Queda é um 
evento 
multifatorial que 
necessita 
avaliação 
periódica dos 
fatores de risco 
pela equipe 
para planejar 
sua prevenção, 
aprimorando as 
medidas 
necessárias e 
incentivando a 
notificação.  
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CAVALC
ANTE, et 
al., 2019 

Scientific 
Eletronic 
Library 
Online 
(SciELO) 

Verificar a 
implementação 
do Núcleo de 
Segurança do 
Paciente e sua 
relação com o 
controle das 
Infecções 
Relacionadas à 
Assistência à 
Saúde nos 
hospitais de 
Natal. 

A criação de 
ações e 
estratégias 
preventivas que 
reduza os 
eventos 
adversos, 
garantindo a 
gestão de risco, 
articulando a 
comunicação 
intersetorial e 
compartilhar o 
plano de 
segurança do 
paciente 
integram 
ferramentas 
importantes no 
processo de um 
cuidado seguro. 

DUARTE 
et al., 
2015 

Scientific 
Eletronic 
Library 
Online 
(SciELO) 

Identificar os 
eventos 
adversos na 
assistência de 
enfermagem em 
pacientes 
adultos 
hospitalizados e 
discutir os 
principais 
eventos 

É importante 
discutir 
estratégias de 
prevenção de 
eventos 
realmente 
eficazes, que 
assegurem a 
segurança do 
paciente nas 
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adversos na 
assistência de 
enfermagem 

instituições de 
saúde. 

DUTRA; 
SALLES; 
GUIRAR
DELLO, 
2019 

Scientific 
Eletronic 
Library 
Online 
(SciELO) 

Avaliar a 
frequência e as 
razões da 
omissão do 
cuidado de 
enfermagem e 
verificar se as 
razões de 
omissão 
diferem entre 
categorias 
profissionais. 

Devendo conter 
um ambiente 
com o processo 
do trabalho 
estruturado, 
número 
adequando de 
profissionais 
contribuindo 
assim para a 
diminuição de 
omissão e 
favorecendo a 
assistência.  

GOMES; 
MORAES
; MANIVA; 
HOLAND
A, 2018 

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

Avaliar as 
intervenções 
realizadas pela 
equipe de 
enfermagem na 
prevenção de 
lesão por 
pressão 

A criação de 
protocolos 
adaptados as 
necessidades 
do serviço são 
de grande 
importância 
para a melhoria 
do serviço que 
está sendo 
prestado.  

MASSAR
OLI, et al., 
2019  

Base de 
Dados de 
Enfermagem 

Pretende-se 
relatar a 
experiência do 

É 

imprescindível a 
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(BDENF) 
 

uso de vídeos 
em ações 
educativas para 
a promoção da 
identificação 
segura do 
paciente. 

realização de 

processos 

educativos de 

longo a curto 

prazo 

possibilitando o 

conhecimento 

das demandas 

e as 

potencialidades 

para 

desenvolver e 

fortalecer a 

segurança do 

paciente. 

MOREIR
A et al., 
2019 

Scientific 
Eletronic 
Library 
Online 
(SciELO) 

Descrever e 
analisar 
estratégias de 
comunicação 
interprofissional 
efetiva no 
gerenciamento 
de 
comportamento
s destrutivos no 

Estratégias 
individuais e 
grupais com 
foco em 
habilidades de 
comunicação e 
estabeleciment
o de respeito no 
trabalho, têm 
impacto positivo 
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trabalho 
hospitalar e 
promoção da 
segurança do 
paciente. 

na segurança 
do paciente. 

OLIVEIR
A, et al., 
2019 

Literatura 
Latino-
Americana 
em Ciências 
da Saúde 
(LILACS) 

Conhecer o 
significado 
atribuído pela 
equipe de 
enfermagem às  
práticas de 
prevenção de 
infecções 
relacionadas à 
assistência à 
saúde. 

Diante da 
organização e o 
processo de 
trabalho 
normatizados 
pela instituição 
garante que 
medidas de 
prevenção e 
controle sejam 
realizadas, 
minimizando o 
número de 
taxas de 
infecções. 

SANTOS, 
et al., 
2018 

Literatura 
Latino-
Americana 
em Ciências 
da Saúde 
(LILACS). 

Analisar o 
ambiente de 
trabalho do 
enfermeiro em 
unidades de 
clínica médica e 
cirúrgica.  

É fundamental a 
capacitação da 
equipe de 
enfermagem, 
buscando guiar 
os profissionais 
para 
desenvolver 
aprendizados e 
habilidades.  
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SANTOS; 
ROCHA; 
SAMPAIO
, 2019 

Scientific 
Eletronic 
Library 
Online 
(SciELO) 
 

Identificar os 
riscos e 
incidentes 
relacionados ao 
processo de 
terapia 
medicamentosa 
e propor ações 
de 
gerenciamento 
e práticas 
seguras. 

Criação de 
estratégias 
educativas que 
estimule o 
cuidado com a 
leitura, 
distribuição, 
preparo e 
administração 
correta de 
medicamentos. 

SILVA, et 
al., 2020 

Base de 
Dados de 
Enfermagem 
(BDENF) 

Relatar a 
experiência na 
construção de 
um projeto de 
melhoria 
contínua da 
qualidade para 
a identificação 
inequívoca do 
paciente. 

Deve-se criar 
estratégias para 
sensibilizar 
profissionais em 
relação a 
identificação 
correta dos 
pacientes 
garantindo a 
qualidade e 
segurança 
durante o 
cuidado.   

Fonte: Autoria própria. 

 

A avaliação dos cuidados é um importante instrumento 

no controle dos processos de trabalho em saúde. A qualidade 

esperada é a satisfação das expectativas dos clientes internos 

e externos da instituição. Nos cuidados de enfermagem, o 
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anseio é assegurar o melhor resultado possível dentro das 

circunstâncias dos pacientes, objetivando os menores índices 

de eventos adversos que possam ocorrer durante a 

hospitalização (DUARTE et al., 2015). 

Os eventos adversos na assistência aos clientes 

hospitalizados podem acarretar complicações no processo de 

recuperação, corroborando para o aumento de taxas de 

infecções e do tempo médio de internação. Evidenciando-se, 

pela literatura que de um em cada dez internações hospitalares 

sucede em, no mínimo, um evento adverso. Evidenciando, que 

mais da metade destes casos poderia ser evitado (SILVA et al., 

2020). 

O ministério da Saúde na Portaria N° 529, de 1° de Abril 

de 2013, descreve que a gestão de riscos é direcionada a 

qualidade e segurança do paciente, onde engloba princípios e 

diretrizes, por exemplo: criação de cultura de segurança, 

execução sistemática e estruturada dos processos de 

gerenciamento de risco, integração com todos os processos de 

cuidados e articulação com os processos organizacionais do 

serviço de saúde, melhores evidências disponíveis, 

transparência, inclusão, responsabilização e a sensibilização e 

capacidade de reagir a mudanças (BRASIL, 2013). 

Duarte et al (2015) cita áreas prioritárias para a 

segurança do paciente que são elas: Comunicação, Segurança 

do medicamento, Identificação do cliente, Quedas, Lesão por 

pressão, Risco de infecção entre outras.  

 Entende-se que a comunicação efetiva e a equipe 

multiprofissional determinam a qualidade e a segurança na 

prestação de cuidados. As falhas na comunicação entre os 
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profissionais de saúde são citadas como um dos principais 

fatores que contribuem para ocorrência de eventos adversos, e 

por consequência diminuição da qualidade do cuidado. Muitos 

dos profissionais têm dificuldades de manter uma comunicação 

que colabore com o trabalho em equipe e com a continuidade 

dos cuidados prestados, ou seja por falta de tempo, ausência 

de pessoal, falta de padronização, imperícia ou 

desconhecimento da importância de tal ação (DUARTE, et al., 

2015).  

Assim, nota-se a necessidade que os gestores 

hospitalares e os profissionais de saúde têm em promover um 

ambiente com respeito, com a comunicação efetiva e 

consciência situacional, com retorno sobre os problemas, 

momentos de educação. Sendo fundamental que ocorra uma 

boa comunicação não exclusivamente da equipe de saúde que 

presta serviço aos usuários, também entre gestores e demais 

envolvidos no processo assistencial (MOREIRA et al., 2019).  

A falha na identificação dos clientes, favorece para erros 

de medicação, erros de transfusão, erros em exames, 

procedimentos em pessoas erradas, entrega de bebês a 

famílias aos quais não pertencem, entre outros. Determina-se a 

identificação segura como uma etapa fundamental durante a 

assistência, visto que assegura que o procedimento será 

realizado no usuário certo. Através da confirmação antes do 

cuidado, previve a ocorrência de eventos adversos, como 

também facilita na criação do vínculo com o paciente e os 

familiares. Diante disso, é de grande importância a realização 

de processos educativos em curto e longo prazo, 

proporcionando a integração entre a academia, o serviço e a 
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comunidade, propiciando o (re)conhecimento das demandas e 

as potencialidades de todos para o desenvolvimento e 

fortalecimento da segurança do paciente (MASSAROLI et al., 

2019). 

O risco de queda é um problema grave, tendo como 

principal fator associado a idade do paciente, principalmente se 

tratar de crianças menores de 5 anos ou idoso maiores de 65 

com mobilidade prejudicada. Estudos mostram que 20% das 

lesões são provenientes de quedas hospitalares. Fatores 

contribuintes para esses riscos podem ser de natureza 

intrínseca ou extrínsecos, que são determinados por fatores 

associados ao paciente - condição fisiológica -, ou ao que são 

oriundos do meio ambiente, fatores externos (BARBOSA et al., 

2019). 

Diante disso, medidas devem ser adotadas pelas 

unidades de saúde visando a prevenção de quedas e lesões 

decorrentes. Dentre essas medidas, estão incluídas a 

colocação de pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação 

adequados, utilização de grades de proteção nos leitos, a 

disponibilização de vestuário e calçados adequados, garantindo 

com segurança a movimentação dos pacientes e dessa forma 

criando um ambiente mais seguro para os mesmos (BARBOSA 

et al., 2019). 

Entre os riscos existentes os mais comuns são as 

infecções hospitalares, que são contribuintes para o aumento 

da taxa de mortalidade para pacientes hospitalizados, além de 

interferirem na reinternação e nos custos da permanência do 

indivíduo na instituição. Procedimentos invasivos, a patologia 

do paciente e alterações na população microbiana influenciam 
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no desenvolvimento das infecções. Medidas de prevenção 

contra algumas infecções podem ser tomadas pela equipe de 

enfermagem, em vista disso os profissionais são aptos para 

interferir na cadeia de transmissão microbiana (OLIVEIRA et al., 

2019). 

A IRAS (Infecções Relacionadas a Assistência) tem se 

tornado um problema de saúde pública de grande relevância 

nos tempos atuais, contudo, os processos de controle, direção, 

vigilância, prevenção e direção têm sido importantes e de 

grande impacto nas últimas décadas. As vigilâncias das IRAS 

são implementadas com grandes desafios para a saúde, mas 

que trazem grandes melhorias e exigências aos serviços de 

saúde (CAVALCANTE et al., 2019). 

Existem medidas que podem ser tomadas para que haja 

diminuição dos Eventos Adversos (EA) em unidades 

hospitalares, como criação de protocolos, estratégias de 

prevenção dos EA, estabelecer uma gestão de risco, obter 

medidas de melhorias de comunicação intersetorial e 

compartilhar o plano de segurança do paciente com demais 

profissionais, estas são medidas que vêm sendo utilizadas e 

que vêm se mostrando eficazes na diminuição e na melhoria da 

segurança do paciente (CAVALCANTE et al., 2019). 

        Outro evento corriqueiro e que interferem no processo de 

recuperação do paciente são os erros de medicação. 

Administração de medicamentos exige atenção redobrada 

desde a prescrição até o registro do medicamento, pois seu erro 

acarreta complicações que podem aumentar o tempo de 

internação, reinternação e custos hospitalares (SANTOS; 

ROCHA; SAMPAIO, 2019). 



SEGURANÇA DO PACIENTE: IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS QUE 
PROMOVAM A DIMINUIÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS AO PACIENTE 

NA CLÍNICA MÉDICA 

270 
 

Nesse contexto, uma ação significativa para prevenir 

esses acidentes medicamentosos é a capacitação da equipe de 

enfermagem, principalmente quando busca guiar os 

profissionais para o desenvolvimento, não somente em relação 

ao aprendizado de habilidades e destrezas, mas, sobretudo, de 

um aprendizado que gere novas atitudes, soluções, ideias, 

conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos 

(SANTOS et al, 2018).  

As Lesões Por Pressão (LPP) se tornaram um problema 

de saúde pública, pois acrescem significativamente a estadia 

do paciente no ambiente hospitalar. A LPP é um evento adverso 

que requer atenção da equipe de saúde, com ênfase para a 

atuação da enfermagem. O enfermeiro é o encarregado pela 

prescrição desse cuidado e necessita fiscalizar sua equipe para 

esse cuidado primordial na recuperação do cliente (GOMES; 

MORAES; MANIVA; HOLANDA, 2018) 

Existem indicadores de que os maiores números das 

lesões por pressão são evitáveis e que sucedem em pacientes 

de risco no início da hospitalização ou na admissão em casas 

de longa permanência, são consideradas inevitáveis quando 

todas as medidas de prevenção já foram aplicadas e mesmo 

assim a lesão surgiu. Os profissionais precisam inovar suas 

habilidades e os protocolos institucionais precisam ser 

amparados por diretrizes (ANVISA, 2017). 

Medidas para a prevenção do aparecimento de LPP em 

pacientes devem ser tomadas nas instituições de saúde, ações 

como, avaliar o risco de aparecimento de lesões de todos os 

pacientes antes e depois da internação, avaliar o estado da pele 

principalmente em regiões de cateteres e de proeminências 
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ósseas, usar colchões especiais, manter a pele limpa e seca, 

assim como hidratar a pele, manter uma boa hidratação calórica 

e hídrica, realização de mudança de decúbito, sempre orientar 

a família e o paciente sobre o cuidado e tratamento adequado 

das lesões (ANVISA, 2017). 

Muitos dos problemas à Segurança do Paciente que 

foram elencados são, por muitas vezes, relacionados a própria 

equipe de enfermagem. Muitos profissionais são omissos 

quanto aos erros e outros cometem absenteísmo (faltas ao 

trabalho por motivos dúbios), em vista disso muitos 

profissionais ficam sobrecarregados no trabalho, para suprir a 

mão de obra em falta, prejudicando o cuidado (SANTOS et al., 

2018). 

Uma equipe sobrecarregada pelo trabalho comete 

omissões ao trabalho e consequentemente situações adversas 

a assistência como, queda, Lesão Por Pressão (LPP), 

infecções, erros de medicamentos, e descontentamento quanto 

aos cuidados recebidos pelo paciente. Para que o processo de 

trabalho seja adequado e tenha um bom funcionamento há a 

necessidade de um número adequado de mão de obra 

qualificada e um ambiente apropriado para que os cuidados 

omissos sejam reduzidos, favorecendo, assim, uma melhoria no 

ambiente de trabalho, assistência adequada, apoio emocional 

e psicológico aos pacientes que muitas vezes não recebem 

apoio e cuidados necessários (DUTRA; SALLES; 

GUIRADERLLO, 2019). 

Dessa forma é importante que haja uma comunicação 

com a equipe, o enfermeiro como gestor do cuidado e de uma 

equipe deve saber como avaliar e adequar cada profissional, 
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fazendo uma distribuição de atribuições correta e justa, 

fazendo, assim, com que a carga de trabalho seja distribuída de 

maneira igualitária para todos. Assim, há um benefício mútuo 

entre a melhoria do trabalho e a segurança do paciente, 

diminuindo assim o risco de IRAS no ambiente de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 

A segurança do paciente internado em Clínica Médica é 

muito dependente da equipe de enfermagem, diante disso é 

notável que o profissional de saúde necessite de condições de 

trabalho adequadas e favoráveis para realização de suas 

atividades em sua totalidade e sem maiores complicações e 

interferências. Protocolos existentes que asseguram a 

segurança do paciente destacam, em maiores evidências, que 

a maioria dos erros são acometidos por profissionais de saúde. 

Esses erros muitas vezes são relacionados às condições de 

trabalho que por muitas vezes encontram-se desfalcadas. 

Muitas dessas condições desfavoráveis acabam 

sobrecarregando o trabalhador o que acarreta numa produção 

de trabalho mecânica e pouco atenciosa trazendo riscos a 

integridade do paciente. Dessa forma, podemos relacionar que 

o paciente e o ambiente em que ele se encontra, fortemente 

entrelaçado aos recursos humanos, possuem grande impacto 

na segurança e no bem-estar físico e mental do indivíduo. 

Destaca-se, portanto, que melhorias no ambiente de 

trabalho devem ser feitas para que a integridade do paciente 

seja assegurada e estabelecida pela equipe de saúde, além da 
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exigência de profissionais capacitados que sejam 

comprometidos com o seu serviço. 

Durante a elaboração do devido trabalho houveram 

dificuldades para encontrar revisões integrativas que 

abordassem as medidas de segurança oferecidas ao paciente 

na clínica médica para a redução dos eventos adversos nos 

últimos cinco anos, sendo assim, espera-se que este trabalho 

possa contribuir para mais informações sobre o tema. 
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RESUMO: O câncer de colo de útero é apontado como a 
terceira neoplasia que acomete a saúde das mulheres, 
incluindo as idosas, repercutindo em um problema de saúde 
pública com elevadas taxas de óbitos. O presente estudo 
buscou analisar o conhecimento das idosas sobre a importância 
do exame colpocitológico e investigar os fatores que interferem 
diretamente na sua adesão durante as consultas de 
enfermagem. Consiste em uma revisão integrativa da literatura, 
utilizando as bases de dados Bireme e Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), entre o período de 2014 a 2019. 
Mediante os dados coletados, ressalta-se a predominância de 
idosas com média de idade entre 60 e 91 anos, onde a principal 
causa do câncer de colo de útero envolvia a baixa escolaridade, 
mulheres com mais de três gestações, vida sexual ativa antes 
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dos 16 anos e a situação econômica. Outros fatores foram 
evidenciados, sendo identificados como limitadores para a 
adesão ao exame colpocitológico, dentre eles, destaca-se o 
conhecimento inadequado, a vergonha, o medo, religião, 
cultura, dor, assistência de baixa qualidade e alcoolismo. 
Ressalta-se a importância de desenvolver estratégias e ações 
de educação em saúde que auxiliem os profissionais de saúde, 
destacando os enfermeiros, na abordagem dessa temática 
direcionada às mulheres idosas, visando facilitar a 
compreensão sobre a realização do exame preventivo e 
esclarecer as possíveis dúvidas.  
Palavras-chave: Idosa. Teste de Papanicolau. Saúde da 
mulher 
 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento consiste em alterações 

significativas, definido biologicamente como um acúmulo de 

diversos danos moleculares e celulares.  Ao longo dos anos, 

esses danos repercutem na redução das reservas fisiológicas, 

aumentando o risco de adquirir doenças e apresentando um 

declínio das capacidades funcionais do indivíduo. Entretanto, 

essas modificações não permanecem de forma linear ou 

consistente e são levemente associadas à idade dos indivíduos 

em anos (OMS, 2015).  

Evidencia-se que grande parte dos países desenvolvidos 

possui um nível significativo de envelhecimento demográfico. 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, dados referem 

um expressivo aumento na expectativa de vida. A porcentagem 

da população acima de 65 anos ou mais, no ano de 2010 era 
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15,4% da população mundial, no entanto, estima-se que esse 

número seja duplicado em 2050 (OECD, 2016).  

O câncer é um relevante problema de saúde pública em 

âmbito mundial, estando entre as quatro principais causas de 

óbitos prematuros, anteriormente aos 70 anos de idade em 

grande parte dos países. Ressalta-se que a incidência e a 

mortalidade por câncer têm aumentado no mundo, em 

decorrência do envelhecimento, do crescimento populacional e 

ainda devido às modificações na distribuição e na prevalência 

dos fatores de risco, destacando os elementos associados ao 

desenvolvimento socioeconômico (BRAY et al., 2018).  

Bray et al, (2018) mencionaram a existência de uma 

transição dos principais tipos de câncer encontrados nos países 

em desenvolvimento, com uma redução dos tipos de câncer 

relacionados diretamente a infecções e o aumento daqueles 

associados à melhoria das condições socioeconômicas 

adquiridos em razão da adoção de hábitos e ações 

relacionadas à urbanização, destacando o sedentarismo, 

alimentação inadequada, entre outros. 

Com o passar do tempo, os idosos tornaram-se mais 

susceptíveis ao adoecimento em razão, principalmente, da 

exposição constante aos diversos fatores de risco existentes e 

da fragilidade do sistema imune (NOGUEIRA, 2016). Segundo 

o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se que em 2030, 

a carga global de câncer será de 21,4 milhões de casos novos 

e 13,2 milhões de mortes, em consequência do crescimento e 

do envelhecimento da população (BRASIL, 2014). 

 Nesse sentido, Tallon (2020) mencionou que no ranking 

das causas de câncer na população feminina do Brasil, o câncer 
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do colo do útero (CCU) se encontra na terceira posição, à 

medida que não é considerado o câncer de pele não melanoma, 

sendo inferior apenas ao câncer de mama e ao câncer 

colorretal.  

No que se refere à mortalidade por CCU no País, este 

possui um alto índice, representando, assim, a maior taxa de 

letalidade, ocupando a quarta posição entre as mulheres, 

consistindo um grave problema de saúde pública que implica 

em sérios danos à saúde (TALLON, 2020).  

Segundo o Ministério da Saúde (MS), o CCU é definido 

como aumento desordenado do epitélio de revestimento do 

mesmo, avançando para o estroma (tecido subjacente) e 

possivelmente as estruturas e órgãos próximos ou distantes 

dele, e pode ser classificado em dois tipos de carcinoma, a 

depender do epitélio comprometido, são eles: o carcinoma 

epidermóide e o escamoso (BRASIL, 2013). 

Feitosa, et al. (2017), disseram que, dentre os vários 

fatores que estão relacionados ao possível desenvolvimento do 

CCU, evidenciam-se o inicio precoce da vida sexual, a não 

utilização do preservativo, implicando no aumento do risco de 

infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) e outras infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs), incluindo o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV).  

Recomenda-se que mulheres a partir dos 25 anos 

comecem a realizar o citológico, como forma de rastreamento 

de possíveis alterações, diagnósticos e tratamento precoce, 

seguindo até a faixa etária dos 64 anos. É indicado que o exame 

seja realizado anualmente e, após dois resultados negativos 
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consecutivos, os próximos deverão ser realizados através de 

prescrição médica e a cada três anos (BRASIL, 2013). 

O programa de assistência integral a saúde da mulher 

(PAISM) foi criado pelo MS com o objetivo de possibilitar 

assistência às mulheres desde a menarca até o período em que 

a mesma entra na menopausa, ofertando orientações e 

facilitando a realização do exame preventivo, visando detectar 

precocemente o câncer de colo de útero e iniciar o tratamento 

o mais breve possível. (INCA, 2016). 

Ressalta-se que as idosas, na maioria das vezes são 

estigmatizadas ao serem incluídas nas ações de saúde que 

envolve a sexualidade, sendo preciso prestar uma assistência 

mais humanizada, disponibilizando informações sobre a 

importância do exame para a prevenção do câncer de colo 

uterino, com o intuito de compreender as necessidades dessas 

mulheres idosas e obter uma maior adesão do Papanicolau. 

Partindo da questão norteadora que implicou no 

questionamento “Quais os fatores que interferem na procura por 

atendimento que envolve ações de saúde preventiva pelas 

mulheres idosas e que possivelmente limita a adesão ao exame 

Papanicolau?”. 

Logo, o presente estudo tem por objetivo analisar o 

conhecimento das idosas sobre o exame Papanicolau, assim 

como, fatores que interferem diretamente na busca pelo 

atendimento e rastreamento do CCU em unidades de 

atendimento. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Consiste em uma revisão integrativa da literatura, 

exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Assim, a 

revisão integrativa configura-se, portanto, como um tipo de 

revisão da literatura que reúne achados de estudos 

desenvolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo 

aos revisores sintetizar resultados sem ferir a filiação 

epistemológica dos estudos empíricos incluídos (SOARES et al, 

2014). 

A presente pesquisa foi realizada entre os meses de 

julho e agosto de 2020, 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 nos últimos cinco anos. Como critérios de 

exclusão foram estabelecidos: materiais que apareciam 

repetidamente na base de dados; que não abordassem a 

temática; que não tinham texto completo disponível 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. 

               Foram utilizados os seguintes descritores cadastrados 

por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Idosa. 

Teste de Papanicolau. Saúde da mulher. Relacionados por 

meio do conector booleano “AND”. Sendo encontrados 40 

artigos, dos quais foram selecionados apenas 35 artigos. Após 

considerar os critérios de inclusão e exclusão, foi realizada uma 
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leitura dos materiais selecionados, e desses apenas 22 artigos 

foram analisados e utilizados para a pesquisa. 

Foi construído um instrumento para condensação dos 

achados do levantamento bibliográfico. O instrumento foi 

composto por três frações objetivando a descrição dos artigos 

filtrados, a saber: título, objetivo e principais resultados. Após a 

fase de seleção dos artigos e sua filtragem, foram utilizados 

para essa revisão integrativa dez (10) estudos.  

Por fim, a apresentação dos resultados e, posteriormente 

a sua discussão foram realizados de forma descritiva, 

facilitando a compreensão da aplicabilidade da revisão 

integrativa elaborada, visando alcançar o objetivo do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

  Os elevados índices de morbimortalidade de mulheres 

por câncer de colo de útero no Brasil corroboram um problema 

grave de saúde pública, ressaltando que a (des) estruturação 

dos serviços implica diretamente na qualidade do atendimento 

às usuárias, no alcance de metas estabelecidas para o serviço 

e, consequentemente, no controle do câncer (MONTEIRO et al, 

2018).  

A taxa de letalidade em idosas acometidas pelo câncer 

de colo de útero foi de 27.716 entre os anos de 2012 a 2016. 

Entretanto, apresenta um número significativo em mulheres 

mais jovens a partir dos 15 anos, comprovando que o CCU 

acomete todas as faixas etárias (TALLON, 2020).  

Segundo o INCA, o CCU é a causa de 311 mil óbitos por ano e 

a 4º neoplasia que atinge as mulheres de forma letal, estima-se 
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que em 2020 a incidência do CCU seja de 16.710 novos casos 

da doença (INCA, 2020).  

Entretanto, em comparação com outras neoplasias, o 

câncer uterino pode ser prevenido, evoluindo de maneira lenta 

até tornar-se invasivo, além de possuir rastreamento eficaz por 

meio da colpocitologia oncótica, permitindo sua detecção na 

fase inicial (OLIVEIRA et al, 2019). 

Ao analisar os estudos selecionados, tornou-se 

perceptível que a faixa etária das mulheres acometidas com 

neoplasias envolve o intervalo de 30 a 69 anos, porém, a faixa 

mais prevalente que abrange especificamente o câncer de colo 

de útero, encontra-se dentre os 60 e 91 anos. Considerando a 

condição sociodemográfica das mulheres, a maioria é casada, 

de escolaridade baixa e situação conjugal não definida, ou seja, 

com mais de um companheiro. Envolvendo ainda, mulheres 

tabagistas, com mais de uma gestação e início da vida sexual 

antes dos 15 anos. (VERZARO; SARDINHA, 2018).   

Dentre os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento dessa neoplasia, evidencia-se: a relação 

sexual precoce, baixo nível de escolaridade, multiparidade, 

multiplicidade de parceiros e tabagismo. Geralmente, a doença 

surge a partir dos 30 anos, abrangendo mais riscos para 

indivíduos acima de 50 anos (VERZARO; SARDINHA, 2018).  

O estado conjugal é uma variável importante, pois, 

quando as mulheres possuem uma relação estável em um 

período de tempo mais prolongado, na maioria das vezes 

acham desnecessário o uso de preservativos e evitam utilizá-lo 

e realizar o exame periodicamente, expondo-se possivelmente 



ANALISANDO A PERCEPÇÃO DA MULHER IDOSA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DO COLPOCITOLÓGICO PARA A PREVENÇÃO DA 

NEOPLASIA UTERINA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

285 
 

a riscos de contaminação por HPV, o que pode dar origem a 

lesões precursoras do câncer (FEITOSA, et al, 2017).  

Após a leitura dos artigos na íntegra, organizou-se uma 

síntese quantitativa, com as principais características dos 

artigos no quadro (01) apresentado a seguir. 

 

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados conforme ano 

de publicação, título, objetivos e principais resultados. 

 

2020 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

1-Tendências da 
mortalidade por 
câncer de colo 
no Brasil em 5 
anos (2012-
2016). 

Observar o número 
de óbitos e as taxas 
de mortalidade por 
câncer do colo do 
útero na população 
feminina do Brasil. 

A taxa de mortalidade no 
intervalo de 2012 a 2016 foi 
um total de 27.716, relatados 
já a partir dos 15 anos. Foi 
observado que o grupo de 64 
anos apesar de ser mais 
expressivo em óbitos, 
apresentou decréscimos entre 
2012 e 2016. Diferenças entre 
a qualidade do acesso a 
saúde entre as regiões 
Brasileiras, e a falta de 
conhecimento sobre o exame. 

Menores coberturas entre 
as mulheres com maior 
vulnerabilidade social, 
principalmente nas 
regiões mais pobres do 
País diminuição no 
número de exames 
preventivos 

realizados 
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2019 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

2-Acesso ao 
exame citológico 
do colo do útero 
em região de 
saúde: mulheres 
invisíveis e 
corpos 
vulneráveis.  

Avalia o acesso ao 
exame citológico do 
câncer do útero na 
Estratégia Saúde da 
Família (ESF), em 
municípios de uma 
região de saúde da 
Bahia.  

Os usuários da unidade rural 
tinham dificuldade com acesso 
ao atendimento, os 
enfermeiros realizam o exame 
nas residências dos usuários 
pela dificuldade econômica das 
mulheres para se descolar até 
as USF. Pela dificuldade de 
acesso a zona rural e 
disponibilidade das mulheres e 
material ginecológico muitas 
mulheres ficavam sem fazer o 
Papanicolau. Tais evidências 
deixaram claro as barreiras de 
adesão que impactam também 
a adesão das mulheres ao 
Papanicolau. 

3-Atuação da 
enfermeira 
frente aos 
fatores que 
interferem na 
adesão de 
mulheres idosas 
ao exame de 
Papanicolau.  
 
 
 
 

Assim, objetivou-se 
discutir a atuação da 
enfermeira frente aos 
fatores que 
interferem na adesão 
de mulheres idosas 
ao exame de 
Papanicolau 

um atendimento inadequado, 
pode gerar um receio pela 
idosa e a mesma não realizar o 
exame. Vergonha, medo do 
procedimento e seu resultado, 
realização do exame por um 
profissional do sexo masculino, 
período da menopausa 
dificuldades para marcação do 
exame, dificuldade para chegar 
a unidade e envolvimento dos 
profissionais e há não 
continuidade no tratamento 

2018 

4-
Caracterização 
sociodemográfic
a e clínica de 
idosas com 

Buscar e caracterizar 
a condição 
sociodemográfica e 
clinica das idosas 
com câncer de colo 
de útero.  

Grau de escolaridade em 
relação ao entendimento sobre 
a doença. Idosas casadas ou 
em união estável, por terem 
parceiro fixo e não utilizarem 
os meios de prevenção 
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câncer do colo 
do útero.  

 

adequado. A inadequação da 
linguagem ou o uso de termos 
podem dificultar a 
compreensão dessas doenças 
por parte das mulheres de 
baixa escolaridade. vergonha, 
medo de doer, religião, 
desconhecimento do 
exame e de onde realizá-lo, 
parceiros que não permitem 
que as mulheres compareçam 
para realizar o exame 
 

5-
Caracterização 
de mulheres 
com câncer 
cervical 
atendidas no 
Inca por tipo 
histológico. 

Determinar a 
distribuição das 
características 
sociodemográficas, 
reprodutivas, clínicas 
e de hábitos de vida 
no coorte de 
mulheres 
diagnosticadas com 
câncer cervical, 
atendidas no Inca 
entre 2012 e 2014, 
segundo o tipo 
histológico. 

Entre as mulheres do estudo o 
tipo histopatológico foi o 
carcinoma de células 
escamosas e início da vida 
sexual ativas até os 16 anos, 
junto da primeira gestação, 
escolaridade baixa, a maioria 
das mulheres eram tabagistas. 
Foi observado um 
conhecimento acerca da 
doença, mas a situação 
econômica das mulheres era 
baixa. 

6-Amparo do 
sistema de 
saúde: 
percepções das 
mulheres 
com alterações 
no Papanicolau 

Conhecer a 
percepção das 
mulheres com 
alterações no exame 
Papanicolau acerca 
do amparo do 
Sistema Público de 
Saúde às suas 
necessidades. 

 Revela que as usuárias 
afirmam estar satisfeitas com o 
atendimento das enfermeiras, 
relatando ter sido um 
atendimento acolhedor e 
humanizado. Algumas 
discordam em relação ao 
atendimento e a falta de 
materiais para fazer o exame. 
Algumas mulheres relatam ter 
dificuldade no acesso a 
unidade básica, estão 
insatisfeitas com o SUS, e 
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preferem recorrer a rede 
privada. A oferta do 
Papanicolau é feita, mas falta o 
acompanhamento para o 
retorno.  

7-Câncer 
cervico-uterino: 
conhecimento, 
atitude e prática 
sobre o exame 
de prevenção. 

Avaliar o 
conhecimento, 
atitude e prática de 
mulheres sobre o 
exame preventivo do 
câncer de colo 
uterino e investigar 
sua associação com 
as variáveis 
sociodemográficas. 

Dentre as condições 
sociodemográficas as 
mulheres têm 40 e 59 anos e 
mais de três filhos. O estudo 
evidencia que as mulheres 
possuem conhecimento sobre 
o CCU e os meios de 
prevenção adequada. A 
prevalência de meio 
adequados de prevenção entre 
os grupos de baixa renda e 
religioso apresenta menor taxa 
de conhecimento. 

8-Implicações 
das violências 
contra as 
mulheres sobre 
a não realização 
do exame 
citopatológico 

Analisar a 
associação entre a 
violência por parceiro 
íntimo e a não 
realização do exame 
citopatológico nos 
últimos três anos. 

Na pesquisa a maior taxa de 
mulheres com CCU foi de 30 e 
39 anos, com prevalência de 
escolaridade baixa, renda 
vulnerável, mais de três 
gestações, relações 
consensuais e vida sexual ativa 
antes dos 15 anos. 
Apresentavam histórico de 
bebida alcoólica, drogas e 
eram fumantes. Nos últimos 3 
anos a não realização do 
exame era caracterizado pela 
união conjugal e atraso na 
pratica do Papanicolau. 

2017 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS 

9-Cobertura de 
exame 
Papanicolau em 
mulheres de 25 

Estimar e descrever a 
cobertura do exame 
Papanicolau, nos 
últimos 3 anos, 

Relacionados a diferenças 
sociodemográficas e 
socioeconômicas, 
escolaridade baixa, cor da 
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a 64 anos, 
segundo a 
Pesquisa 
Nacional de 
Saúde e o 
Sistema de 
Vigilância de 
Fatores de Risco 
e Proteção para 
Doenças 
Crônicas por 
Inquérito 
Telefônico 2013. 

referida pelas 
mulheres brasileiras 
entre 25 e 64 anos na 
PNS, e comparar 
esse mesmo 
indicador, presente 
no Sistema Vigitel, 
em mulheres 
residentes nas 
capitais brasileiras e 
no Distrito Federal. 

pele e residência, em relação 
ao acesso do serviço de saúde 
que varia de região. 
 

10-Realização 
do 
colpocitológico 
em idosas.  

Observar e avaliar o 
conhecimento das 
idosas sobre o CCU e 
os exames, como, 
assim como saber as 
atitudes das mesmas 
sobre como tratar e 
sobre o exame 
colpocitológico. 

Predominância na faixa de 60 e 

69 anos, sendo que a idade 

mínima e máxima foi 60 e 91 

anos. Foi visto que a relação 

entre idade e realização do 

exame, mostra que as idosas 

mais jovens realizam mais o 

exame. O grau de escolaridade 

foi um fator também abordado 

e o estado conjugal das idosas, 

tendo em vista que, as idosas 

com uma relação estável não 

utilizam preservativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

A apresentação dos resultados foi organizada por meio 

de categorias temáticas, visando uma melhor compreensão, 

são elas: Categoria I- Compreensão das mulheres idosas 

sobre a importância do colpocitológico para prevenção do CCU. 

Categoria II- Analisando os Fatores que interferem na adesão 

de mulheres idosas ao exame Papanicolau.   
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Categoria I – Compreensão das mulheres idosas sobre a 

importância do colpocitológico para a prevenção do CCU 

 

O exame colpocitológico, também conhecido como 

Papanicolau, ainda é negligenciado pela maioria das mulheres, 

principalmente na faixa etária entre 25 e 64 anos, sendo 

ressaltada a dificuldade de acesso às informações e 

orientações que esclareçam a sua importância e a técnica a ser 

utilizada durante o procedimento (OLIVEIRA et al, 2019).  

Constata-se que a principal causa do CCU entre as 

mulheres idosas envolve a falta de compreensão sobre o que é 

o exame preventivo, como o procedimento é realizado, 

desconhecendo as suas principais finalidades, evidenciando 

relatos de mulheres que ao serem questionadas referem não 

saber ao certo do que se trata esse exame (Maeda et al, 2012). 

Dessa forma, destaca-se que o grau de escolaridade contribui 

para o aumento do número de casos da doença, uma vez que, 

o nível de conhecimento é capaz de influenciar na adoção de 

medidas preventivas quando se tem um melhor entendimento 

sobre a doença (VERZARO; SARDINHA, 2018). 

Evidencia-se que o baixo grau de escolaridade interfere 

na compreensão da finalidade do exame, prejudicando a sua 

adesão e a adoção dos métodos preventivos. Na parcela das 

idosas que realiza o exame, ainda persiste a falta de clareza em 

relação ao seu principal objetivo (OLIVEIRA et al, 2019).  

Ressalta-se que as mulheres com ensino médio 

completo ou superior apresentam índices de conhecimento 

favorável sobre o câncer cervical tendo em vista que o 
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conhecimento sobre a neoplasia é um fator para a prevenção 

do mesmo, contribuindo para que a taxa de mortalidade entre 

essa categoria seja menor em relação às outras idosas 

(VERZARO; SARDINHA, 2018).  

Assim, torna-se perceptível que o conhecimento é 

fundamental para o alcance da prevenção e do tratamento de 

doenças que afetam as mulheres, sendo essa a principal 

finalidade do exame colpocitológico. Entretanto, apesar do 

progresso tecnológico no âmbito da saúde constata-se uma 

quantidade significativa de mulheres que desconhecem a 

importância e a necessidade de realização desse exame 

(FEITOSA; FORMIGA; PEREIRA et al, 2017).    

Em relação ao conhecimento sobre o câncer de colo de 

útero destaca-se que as idosas compreendem a gravidade da 

doença e têm noção sobre algumas das suas características, 

sendo compreendidas através da experiência do adoecimento 

de algum familiar, leituras e conversas informais sobre o tema 

(SANTOS et al, 2011).  

As atividades educativas consistem um dos elementos 

mais importante para a detecção precoce e prevenção do 

câncer, uma vez que se apresenta como um processo capaz de 

transformar “informação em compreensão” (VERZARO; 

SARDINHA, 2018). 

Desta forma, a comunicação torna-se o ponto chave no 

processo assistencial, em que o enfermeiro dissemina o 

conhecimento, sendo possível desenvolver ações voltadas à 

promoção da saúde, propagando informações capazes de 

alcançar as idosas. Além disso, permite que a explicação seja 

absorvida e provoque uma mudança de atitude das usuárias, 
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incentivando a procura pela assistência e uma maior adesão ao 

Papanicolau.  

Torna-se imprescindível atuar por meio de palestras 

educativas a fim de sensibilizar a população feminina sobre a 

importância de realizar o exame preventivo para o CCU, ou 

seja, o Papanicolau de modo regular. Disseminando 

conhecimentos para as mulheres, deixando-as mais 

esclarecidas, conscientizando-as sobre a importância da 

realização do exame e contribuindo para uma significativa 

redução no número de diagnósticos de CCU (OLIVEIRA et al, 

2019). 

Com as intervenções mais efetivas o enfermeiro tem a 

possibilidade de um contato mais íntimo e humanizado com as 

mulheres podendo assim alertá-las, principalmente as idosas 

que não tem o habito de frequentar regularmente uma 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) em busca de 

atendimento para a prevenção do CCU e das Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs).  

 

Categoria II- Analisando os Fatores que interferem na adesão 

de mulheres idosas ao exame Papanicolau.   

Dentre os principais fatores que limitam a procura pelo 

exame Papanicolau, destacam-se: os culturais, estruturais e 

morais, sendo as mulheres mais idosas mais resistentes a essa 

prática assistencial. A insegurança e o receio são referidos 

como sentimentos que impedem a realização desse exame no 

período recomendado (OLIVEIRA et al, 2019).  

Além disso, algumas mulheres apontam certa dificuldade 

em realizar esse exame em razão de certas situações, tais 
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como: desconhecimento, falta de orientação, ausência do apoio 

de seu cônjuge que associam o exame a falta de confiança ou 

respeito, e ainda envolvem aspectos relacionados à religião ou 

cultura. (OLIVEIRA et al, 2019). 

Carvalho et al. (2018) referiram que é perceptível a 

existência de várias políticas e programas com o intuito de 

prevenirem esse tipo de câncer, embora continue sendo um 

enorme desafio para a saúde pública. Assim, é preciso superar 

diversos elementos limitadores, sendo esses identificados em 

todo processo assistencial, ressaltados através da pouca 

adesão das mulheres à vacina, detecção precoce pouco 

frequente, realização do Papanicolau ineficiente e 

descontinuidade da atenção.  

Os gestores devem observar essa situação de uma 

forma mais humanizada, analisando as principais dificuldades 

que as mulheres se deparam para conseguir um atendimento 

de qualidade e eficaz, propondo soluções a fim de minimizar 

essas situações que limitam o acesso aos serviços de saúde 

(FERNANDES et al, 2019).  

As mulheres diagnosticadas com CCU passam por um 

processo bem difícil desde a realização do exame, pois as 

mesmas mencionam sentimentos de vergonha, dor ou falta de 

conhecimento sobre a realização do mesmo, e na maioria das 

vezes sentem desconforto ou não aceitam realizá-lo quando o 

profissional de saúde é do sexo masculino. (OLIVEIRA et al, 

2019). 

A mulher idosa tem receio do diagnóstico, pois, câncer 

para as mesmas remete proximidade da morte, em razão 

principalmente do tratamento, considerado bastante agressivo 
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por suas reações sistêmicas. Em geral, o pós-tratamento em 

mulheres de idade avançada acarreta danos como, 

incontinência urinária, linfedema, incontinência fecal entre 

outros. (VERZARO; SARDINHA, 2018).   

Fernandes et al. (2019), afirmaram que os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) são considerados profissionais 

fundamentais nesse processo assistencial, pois desenvolvem 

um trabalho essencial de identificação e encaminhamento de 

mulheres ao Papanicolau, realização de busca ativa de 

usuárias faltosas ou que apresentam alterações no exame 

citopatológico e, frequentemente, realizam seu aprazamento 

(FERNANDES et al, 2019). 

A partir das dimensões da qualidade, a avaliação 

remeteu a um cenário de fragilidades relacionadas à falta de 

recursos materiais para os profissionais de saúde desenvolver 

suas atividades, a falta de um ambiente físico agradável, a 

disponibilidade do serviço em apenas um turno de 

funcionamento da unidade de saúde, a carência de 

equipamentos modernos e a pouca amabilidade por parte dos 

profissionais no serviço como um todo (MONTEIRO et al. 2018). 

Em relação às mulheres que residem nas zonas rurais 

tendem a ter os mesmos argumentos, relatam que as visitas 

não são realizadas com frequência e que falta um lugar 

adequado para o atendimento. Evidenciando as dificuldades de 

acesso as ações preventivas disponibilizadas pela equipe de 

saúde, intensificadas pelas condições de vulnerabilidade 

econômica e sociais existentes. (FERNANDES et al, 2019). 

Em muitas circunstâncias, utiliza-se o mesmo veículo 

para o deslocamento de diferentes equipes para localidades 
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distintas da zona rural; em outras, o transporte dos profissionais 

também possibilita o transporte de materiais/insumos, o que 

muitas vezes atrasa a saída da equipe para a resolução de 

questões administrativas (FERNANDES et al, 2019). 

Nessa perspectiva, populações rurais têm maior 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, mesmo entre os 

indivíduos com características socioeconômicas semelhantes 

dos que residem em áreas urbanas, repercutindo em maior 

incidência de doenças sensíveis à Atenção Primária à Saúde 

(APS), bem como, maior mortalidade por câncer de colo do 

útero entre as mulheres residentes em pequenos municípios e 

áreas remotas (FERNANDES et al, 2019). 

A qualidade do serviço é fator primordial para maiores 

benefícios à saúde da população. Regiões de elevada 

incidência de câncer de colo de útero costumam apresentar 

programas de rastreamento deficientes que acabam 

culminando em um déficit nos sistemas de vigilância, 

dificultando o conhecimento sobre a real situação 

epidemiológica dessa patologia (MONTEIRO et al. 2018). 

Logo, torna-se essencial investir na capacitação dos 

profissionais de enfermagem e desenvolver estratégias que 

facilitem o acesso dessas mulheres aos serviços de APS e as 

demais redes de atenção, utilizadas para o encaminhamento de 

casos mais complexos.   

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu analisar o conhecimento das 

mulheres idosas sobre a importância do exame colpocitológico 
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para a prevenção da neoplasia uterina e as causas que elevam 

as taxas de CCU entre as mulheres idosas e limitam a 

assistência preventiva. Evidencia-se que as mulheres têm 

pouco conhecimento sobre o exame colpocitológico e sua 

importância para a prevenção do câncer uterino, o grau de 

escolaridade interfere no conhecimento das idosas sobre essa 

neoplasia e suas medidas preventivas, destacando o 

Papanicolau, sendo mencionada a necessidade de mais 

informações e orientações por parte dos profissionais, a fim de 

esclarecer as dúvidas e minimizar os anseios relacionados a 

essa abordagem destinada a saúde preventiva das mulheres.   

Dentre os principais fatores evidenciados nos estudos 

selecionados, destaca-se a dificuldade de acesso aos serviços 

de atenção primária, vulnerabilidade socioeconômica, o baixo 

nível de escolaridade, o conhecimento ineficiente sobre as 

características e informações referentes à neoplasia uterina e 

suas medidas preventivas, evidenciando a importância do 

exame colpocitológico para o rastreamento de alterações 

celulares na fase inicial. 

Além disso, algumas situações limitam a assistência 

preventiva e fragiliza a adesão pelas idosas, tais como: a falta 

de recursos, estrutura, a pouca quantidade de exames 

disponibilizados pelas unidades de atendimento, assim como, a 

localização de suas residências, muitas residem em zona rural, 

ou seja, a distância representa mais um empecilho, causando o 

desinteresse das mulheres em procurar o atendimento e 

realizar o Papanicolau. 

Torna-se imprescindível que os gestores e profissionais 

considerem as fragilidades e limitações das idosas durante o 
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processo assistencial e de rastreio do CCU, orientando as 

mesmas com informações necessárias, para que possam 

compreender a patologia e todos os aspectos envolvidos, 

visando amenizar de alguma forma o medo, o desconforto, a 

dor, ansiedade e angustia dessas mulheres.  

O enfermeiro exerce um papel relevante nessa 

assistência, devendo pautar suas ações na confiança e na 

humanização, permitindo o estabelecimento de um vínculo e 

uma relação mais próxima com as usuárias, possibilitando uma 

orientação mais adequada e eficaz, por meio de ações 

educativas que facilitem a compreensão sobre a importância da 

prevenção para a neoplasia uterina, além dos riscos e agravos 

à saúde.  

Logo, torna-se essencial sensibilizar os gestores e 

profissionais de saúde sobre a necessidade de recrutar as 

mulheres idosas e incentivar sua adesão nas ações 

preventivas, intensificando as estratégias e promovendo 

capacitações visando o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

de uma abordagem mais humanizada e acolhedora.  
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RESUMO: A mídia tem importante papel sobre o que é 
reproduzido em seus meios e propagado para toda a população 
consumista de informação. Desse modo, o objetivo deste 
estudo é identificar como a mídia jornalística brasileira vem 
abordando acerca da pandemia da Covid-19 em instituições de 
longa permanência para idosos. Para tanto, foram analisadas 
27 matérias de jornais de grande circulação no Brasil entre os 
meses de fevereiro e julho de 2020, que retrataram a situação 
de pessoas idosas residentes de ILPI’s durante a pandemia da 
COVID-19. A análise textual foi feita utilizando-se o software 
IRAMUTEQ, sendo representada por meio de um dendrograma. 
Foram observadas cinco classes: Alto índice de mortalidade 
nas ILPI’s (24%), Medidas preventivas realizadas pelas ILPI’s 
(22,2%), Ação dos gestores nas ILPI’s (18,6%), Grave cenário 
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das ILPI’s na Europa (18,4%) e Ações dos gestores de ILPI’s 
(16,8%). Conclui-se que grande parte das instituições de longa 
permanência para idosos mundiais tiveram algum tipo de 
dificuldade para enfrentar surtos de infecção da COVID-19 
dentro de suas comodidades. Isso se deu por falta de 
preparação prévia, políticas públicas direcionadas ao combate 
do novo coronavírus nas instituições, medidas preventivas 
adotadas tardiamente ou falta de equipamentos de proteção 
individual (EPI’s). Esses fatores acabaram por resultar em 
massivo índice de mortes de idosos residentes nestes locais 
Palavras chave: Coronavírus. Idoso. Instituição de Longa 
Permanência para Idosos. Mídia Jornalística. 
 
INTRODUÇÃO 
 

No decorrer das últimas décadas, tem sido perceptível o 

crescimento da população idosa em escala global (OPAS, 

2015). É válido ressaltar que a transição demográfica tem 

grande influência para o envelhecimento de toda a população 

ao redor do mundo. A transição demográfica se caracteriza 

como um processo no qual ocorrem mudanças no crescimento 

populacional, com a transição de uma situação demográfica em 

que as taxas de natalidade e mortalidade estão em ascensão 

para o estado em que estas taxas sofrem um declínio e 

diminuem significativamente (GIACOMELLI et al., 2016).  

Isso ocasiona, consequentemente, o aumento gradativo 

da população idosa em nível mundial. Ademais, avanços 

tecnológicos nas áreas da saúde, melhores condições 

sanitárias e de habitação e programas de saúde pública foram 

determinantes que colaboraram com a queda da taxa de 
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mortalidade, o que influenciou diretamente no aumento da 

expectativa de vida da população (ANDRADE, 2019).  

Estima-se que entre os anos de 2015 a 2025, a 

proporção da população mundial com mais de 60 anos quase 

dobrará, passando de 12% para 22% (OPAS, 2018). No Brasil, 

o número absoluto de idosos já superou a marca de 32 milhões 

em 2019, com cerca de 15,7% da população alocada nas faixas 

etárias de 60 anos ou mais (IBGE, 2020). 

 O envelhecimento é uma etapa biológica e natural, não 

estando associada ao adoecimento. Segundo Neri (2015), 

caracteriza-se como um processo dinâmico, progressivo e 

irreversível, com alterações biopsicossociais. Apesar do 

envelhecimento populacional representar algo positivo para os 

indivíduos, traz à tona grande estigma relacionado à população 

idosa.  

Há vários fatores que contribuem para a visão negativa 

sobre o envelhecimento: estudos sobre essa fase da vida são 

cada vez mais frequentes e com o surgimento de áreas como a 

Geriatria e a Gerontologia isso foi potencializado. Essas áreas 

conseguiram identificar que a velhice é uma fase com 

características específicas, positivas, mas recorrentemente 

relacionada a perdas (VIEIRA; LIMA, 2015). 

Para muitas pessoas, o envelhecer ainda está associado 

a doenças e diminuição da capacidade física e mental. Porém, 

mesmo que a idade avance, isso não significa necessariamente 

que o indivíduo irá perder sua capacidade funcional ou adoecer. 

Sendo o envelhecimento um processo singular, para alguns 

indivíduos, nessa etapa da vida podem ocorrer tais fatores e, 
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para outros, isso poderá vir mais tardiamente (BELASCO; 

OKUNO, 2019).  

Porém, o ritmo acelerado do envelhecimento 

populacional traz consigo, também, o aumento de morbidades 

na população idosa. A redução da função física, por exemplo, 

gera uma maior dependência para o desenvolvimento de 

atividades do seu dia-a-dia (CONFORTIN et al., 2017). No 

entanto, as alterações decorrentes do envelhecimento se 

estendem além das mudanças fisiológicas; alterações na 

cognição, humor, comportamento, mobilidade e comunicação 

são conseguintes do processo de envelhecimento (DÍTALO; 

CORDEIRO, 2015). 

É importante destacar, entretanto, que a maior parcela 

da população idosa sofre com algum tipo de Doença Crônica 

Não Transmissível (DCNT) e incapacidades (ALVES et al., 

2017). As DCNT se caracterizam como os principais impactos 

negativos para o envelhecimento da população mundial, pois 

acarretam multimorbidades para o indivíduo (SILVA et al., 

2016). Para mais, as DCNT estão atreladas ao envelhecimento 

populacional (MOURÃO et al., 2016) 

Com isso, a procura por Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs) tem sido crescente 

(FAGUNDES et al., 2017). Mudanças na estrutura do núcleo 

familiar em relação à divisão de obrigações destinadas a cada 

membro, bem como a acentuada diminuição do seu tamanho e 

dos diversos tipos de composição da família acabam por 

diminuir a disponibilidade de pessoas para prestar assistência 

ao idoso em casa e aumentam a busca por ILPI’s (ALVES et al., 

2017). 
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Para algumas famílias, conseguir manter o idoso no 

espaço domiciliar prestando os cuidados necessários não é um 

encargo fácil. Requisita um espaço físico adequado e demanda, 

também, boas condições financeiras e psicológicas da família 

(FIGUEREDO, 2019). 

Contextualizando, as ILPI’s surgiram com o intuito de 

prestar assistência a pessoas em condições de vulnerabilidade 

e sem nenhum tipo de suporte (SARAIVA et al., 2015). Segundo 

Alves et al. (2017), tais instituições estiveram ligadas a ações 

de caridade de natureza religiosa, onde eram prestados 

serviços voluntários a pessoas de todas as idades, com baixo 

poder aquisitivo, que necessitavam de cuidados de saúde e 

abrigo.  

 De acordo com Alcântara (2004, p. 58) apud Saraiva et 

al. (2015, p.2). “a primeira instituição de atendimento ao idoso 

chamada gerontocômio foi fundada pelo Papa Pelágio II (520-

590), em Roma, que adaptou sua própria casa, transformando-

a em hospital para atender idosos doentes e desamparados”. 

 Percebe-se que a ideia de prestar assistência a quem 

necessita, bem como fornecer um local para esses cuidados é 

antiga. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) define as ILPI’s como locais residenciais a fim de 

oferecer moradia coletiva à população idosa, tendo ela suporte 

familiar ou não (ALVES et al., 2017).  

O Estado também tem responsabilidade neste âmbito. 

Além de instituições privadas, ainda há as instituições públicas. 

O dever dos gestores é garantir que o processo de 

envelhecimento não seja doloroso, prezando pela liberdade, 

dignidade e cidadania da pessoa idosa (SOUZA, 2018). 
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Ademais, as ILPI’s provem abrigo, alimentação, momentos de 

recreação e interação social para os idosos, bem como 

cuidados de saúde e, quando necessário, encaminha o 

residente a serviços terciários (GARCIA; WATANABE, 2017). 

É garantido à população idosa, pelas políticas públicas 

do Brasil, que os cuidados destinados aos mesmos sejam 

compartilhados entre a própria família, a sociedade e o Estado, 

que devem garantir a socialização, o bem-estar e o direito à 

vida.  

 Atualmente, o mundo enfrenta a pandemia causada pelo 

surgimento de um novo vírus, denominado Coronavírus de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-Cov-2). Este vírus 

foi detectado em Wuhan na China, pela primeira vez em 2019. 

Desde então, os casos de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus cresce de forma acelerada (BRASIL, 2020). 

 A propagação e a facilidade que o SARS-Cov-2 é 

transmitido é preocupante, principalmente para os indivíduos 

que apresentam comorbidades e para a população idosa, por 

possuírem o sistema imunológico fragilizado. É importante 

ressaltar que a taxa de letalidade dessa população é superior à 

de jovens adultos, significando, assim, maior risco e maior 

demanda de cuidados (BRASIL, 2020). 

 O principal modo de transmissão do coronavírus ocorre 

através do contato direto com a pessoa infectada, seja através 

de espirro, de gotículas de saliva ou secreção nasal, do aperto 

de mão ou contato indireto com superfícies infectadas. Além 

disso, levar as mãos contaminadas ao contato com a mucosa 

oral, nasal e ocular, também é passível de infecção pelo SARS-

Cov-2 (CHEN et al., 2020). 
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 É válido ressaltar também que o SARS-Cov-2 é 

responsável por causar a doença do coronavírus 2019 (COVID-

19), que se disseminou por todos os continentes (SARTI et al., 

2020). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a 

letalidade do vírus ultrapasse 3% (SILVA, 2020). 

 Percebe-se, então, que a população idosa é a mais frágil 

diante do novo coronavírus. Principalmente àquela residente 

em uma Instituição de Longa Permanência, pois grande parte 

possui algum tipo de comorbidade, o que representa um fator 

agravante. De acordo com Danis et al. (2020), residentes de 

ILPI’s possuem alto risco, não apenas por ter idade avançada, 

mas por possuírem comorbidades crônicas que podem dificultar 

o reconhecimento de sintomas característicos da COVID-19. 

Assim, tornam-se as ILPI’s locais propícios para surto da 

COVID-19. 

 Diante disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

publicou no dia 21 de março de 2020 um guia contendo 

orientações direcionadas a prevenção e controle de infecção, 

pelo novo coronavírus, em ILPI’s. Tais orientações foram 

revisadas e inseridas como recomendações por outros órgãos 

(WACHHOLZ et al., 2020). 

 Percebe-se, então, que há uma grande potencialidade 

para contaminação de idosos residentes em ILPI’s. Mesmo que 

estes sejam reclusos, há a movimentação dos funcionários, que 

prestam cuidados a esses idosos que, muitas vezes, são 

totalmente dependentes, demandando contato direto e por 

longos períodos de tempo. Com isso, pelo fato de não estarem 

reclusos com os idosos e também por trabalharem em outros 

locais, os funcionários estão mais expostos à contaminação e, 
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consequentemente, a disseminar o vírus dentro da ILPI 

(CROTTY; WATSON; LIM, 2020). 

 Portanto, em decorrência de tais fatores, é necessário 

que as ILPI’s adotem medidas inovadoras com o intuito de 

prevenir contaminação em massa nas suas instalações. 

Especialistas recomendam que as Instituições implementem 

uma vigilância diária, com triagem rápida para verificar a 

temperatura, taxa de saturação de oxigênio no sangue e outros 

sinais e sintomas típicos de infecção por COVID-19 

(ECHEVERRÍA et al., 2020). 

 Políticas preventivas também foram implementadas em 

outras instituições, como a redução no número de visitantes, 

uso obrigatório de máscara, verificação da temperatura 

corpórea e declaração voluntária sobre o histórico de viagens, 

antes do visitante entrar na ILPI. Ademais, os horários de visita 

e números de pessoas estão sendo reduzidos à medida que os 

números de casos confirmados aumentam, com o intuito da 

prevenção (DANIS et al., 2020).  

 No Brasil, os recentes estudos indicam que cerca de 

44,7% dos óbitos decorrentes do novo coronavírus 

aconteceram entre a população idosa residente de instituições 

de longa permanência, sendo que aproximadamente 100 mil 

idosos serão atingidos no país. Logo, faz-se necessário o 

cumprimento das políticas destinadas ao combate da 

disseminação do novo coronavírus dentro de ILPIs, visando 

impedir a ocorrência de surtos de contágios nessas instituições 

(MACHADO et al., 2020). 

 Há uma extrema preocupação em voltas das ILPI’s 

diante da pandemia do novo coronavírus, pois essas 
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instituições abrigam um grupo da população mais vulnerável a 

doenças infecciosas e respiratórias (SANTANA et al., 2020). 

Além disso, a presença de comorbidades crônicas dificultam a 

identificação de sintomas decorrentes da COVID-19 (DANIS et 

al., 2020).  

Na Bélgica, cerca de 76% dos residentes de ILPI’s 

assintomáticos tiveram resultados positivos para a COVID-19; 

na Espanha, 66% das mortes por COVID-19 estavam 

relacionadas a ILPI’s. No condado de Estocolmo, na Suécia, os 

residentes infectados dentro de instituições de longa 

permanência chegaram a 50% (DANIS et al., 2020).  Na 

França, a pandemia da COVID-19 mobilizou instituições de 

longa permanência a optarem por deixarem os funcionários em 

isolamento social junto aos idosos para impedir que o SARS-

Cov-2 adentrasse na instituição, diminuindo o risco para surtos 

(BELMIN et al., 2020). 

É notável que a pandemia da COVID-19 representa um 

desafio para as ILPI’s em todo mundo (MACHADO et al., 2020). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), mais especificamente 

no condado de King, estado de Washington, a letalidade foi de 

33,7% nas ILPI’s (TEMET et al., 2020).  

Na Europa, cerca de 31-66% de todas as mortes 

decorrentes da COVID-19 foram em ILPI’s; a grande variância 

é decorrente da subnotificação ou notificação incorreta 

(SZCZERBINSKA, 2020). No Brasil, a testagem de idosos com 

60 anos ou mais nas ILPI’s foi predominantemente por Testes 

Laboratoriais Remotos (TLR), por ser possível realizar uma 

maior quantidade com resultado mais imediato, fazendo com 
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que medidas preventivas sejam tomadas prontamente caso 

haja algum residente contaminado (MORAES et al., 2020).  

Ademais, sabe-se que a mídia tem importante papel 

sobre o que é reproduzido em seus meios e propagado para 

toda a população consumidora de informação. No momento 

atual, de distanciamento social, sua responsabilidade ficou 

ainda maior pelo grande volume de pessoas que consomem as 

notícias para manter-se informadas e prevenir o adoecimento.  

 Objetiva-se, nesse contexto, entendendo que a mídia 

retrata a situação que tem ocorrido ao redor do mundo no que 

tange à pandemia de Covid-19, identificar como a mídia 

jornalística de jornais de grande circulação brasileiros vem 

abordando sobre a pandemia da Covid-19 em instituições de 

longa permanência para idosos. Espera-se contribuir para o 

entendimento do assunto e auxiliar no olhar lançado sobre o 

tema pela mídia e pela sociedade.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de 

abordagem qualitativa. O corpus textual para análise foi 

construído com base em matérias que tratavam da temática 

“instituições de longa permanência para idosos”, publicadas nos 

Jornais Estadão, Folha de S. Paulo e OGlobo, principais jornais 

online e de grande circulação, entre o período de fevereiro a 

julho de 2020. Estabeleceu-se esse período por proporcionar 

acesso a matérias atualizadas sobre o tema. 

Utilizou-se busca sistemática ao acervo digital dos 

jornais considerando os seguintes descritores: “Idoso em asilo” 
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e “idoso em casa de repouso”. As notícias foram selecionadas 

de acordo com o título, lidas e copiadas na íntegra em bloco de 

notas do Windows a fim de formar o corpus para posterior 

análise. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: matérias 

que correspondessem ao período de interesse da pesquisa; 

tivessem como temática principal a relação das Instituições de 

Longa Permanência Para Idosos e Covid-19; reportagens 

disponibilizadas online integralmente. Como critérios de 

exclusão: matérias que abordassem o tema com público não 

idoso, como profissionais ou visitantes.  

Foram encontradas 38 matérias. Após leitura completa 

destas, foram selecionadas 27 notícias que satisfaziam os 

critérios pré-estabelecidos. Elaborou-se um corpus de análise, 

a partir das matérias selecionadas, construído em arquivo único 

de texto. 

Para aplicação das informações obtidas nas matérias e 

tratamento dos dados, selecionou-se o software IRAMUTEQ 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires), que tem como principal função 

analisar os conteúdos textuais, organizando e evidenciando os 

elementos encarados como relevantes em um dendrograma, 

resultando, assim, na Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD). Esta tende a organizar as classes de palavras obtidas 

após a análise. Logo, possibilita a identificação das palavras 

mais relevantes do corpus (CAMARGO; JUSTO, 2013). 
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Tabela 1: Frequência das notícias sobre a COVID-19 e ILPI’s, 
segundo o jornal, no período de fevereiro a julho de 2020. 

Notícias selecionadas por jornal Tipo e n° de 

Notícias 

OGlobo 10 (37%) Coluna 

Reportagem 

7 

3 

Estadão 11 (40%) Coluna 

Reportagem  

4 

7 

Folha de S. Paulo 6 (23%) Coluna 

Reportagem 

5 

1 

Fonte: pesquisa online. 

 

 O relatório gerado pelo IRaMuTeQ classificou como 

relevante 81,7% do material. Para garantir a fidelidade nos 

resultados, é aceitável a classificação de, no mínimo, 70% das 

unidades textuais (CAMARGO; JUSTO, 2013). Com isso, foram 

geradas cinco classes, as quais apresentam afinidades entre si, 

representando o corpus lexical mais prevalente nas matérias 

que abordam a temática sobre instituições de longa 

permanência e sua relação com o coronavírus. A partir disso, 

serão feitas as interpretações de cada classe a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa sobre a situação 

da população idosa residente de ILPI’s durante a pandemia do 

novo coronavírus, realizada através de veículos informativos 
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digitais citados, permitiram a criação do dendrograma, dividido 

em cinco classes, formadas a partir da proximidade lexical das 

matérias jornalísticas que compunham o corpus textual.  

 O corpus textual, construído a partir das matérias 

jornalísticas, foi dividido em dois eixos. O primeiro deu origem 

as classes 2 e 5; o segundo eixo originou a classe 3, que se 

subdividiu originando as classes 1 e 4. Logo, para visualização 

e compreensão desses resultados, é imprescindível a 

apresentação do dendrograma (Figura 1).  

Assim, pode-se observar a ilustração das classes e 

percentuais dos conteúdos mais relevantes obtidos das 

matérias jornalísticas ao total do corpus textual. Ademais, as 

formas ativas e o grau importância diante da respectiva classe 

também podem ser vistos. 

 A classe mais prevalente foi a 1 – Alto índice de 

mortalidade nas ILPI’s (24%), seguida pela classe 2 – Medidas 

preventivas realizadas pelas ILPI’s (22,2%), classe 4 – Ação 

dos poderes públicos nas ILPI’s (18,6%), classe 3 – Grave 

cenário das ILPI’s na Europa (18,4%) e, por fim, a classe 5 – 

Ação dos gestores de ILPI’s (16,8%). É importante pontuar que 

cada classe foi nomeada de acordo com seu conteúdo 

representativo.  
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Figura 1. Dendrograma da Classificação Hierárquica 

Descendente com as partições do corpus da pesquisa. 2020. 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As matérias selecionadas para construção do banco de 

dados e, posteriormente, o corpus textual, foram publicadas 

entre os meses de fevereiro e julho de 2020. Neste período, o 

novo coronavírus havia sido considerado como pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Das 27 matérias 

selecionadas, 70% retrataram a situação de idosos residentes 

de ILPIS no Brasil durante a pandemia, com o foco em estados 

Classe 2 (22,2%) 

Palavra Chi2 

  Álcool Gel   43.09 

  Orientação 35.76 

  Risco 34.02 

  Residencial 30.76 

  Sempre 27.16 

  Grupo 25.83 

  Mão 23.6 

  Reforço 23.15 

  Cuidado 22.88 

  Máscara 19.85 

  Área 19.85 

  Cuidar 19.74 

  Prevenção 18.41 

  Contato  17.7 

  Higiene  17.7 

  Atividade 16.58 

Classe 5 (16,8%) 

Palavra    Chi2 

 Secretaria  43.51 

 Vigilância  41.94 

 Proteção    41.03 

 Promotor 41.03 

 Notificação 39.12 

 Sanitária 30.75 

 Medida 30.59 

 Protocolo 29.16 

 Suspeito 25.09 

 Constar 25.01 

 Saúde 20.15 

 Urgente 19.97 

 Testagem 19.97 

 Normal 19.97 

 Grave 19.7 

I LPIs 18.28 

Classe 1 (24%) 

Palavra Chi2 

 Positivo 58.97 

 Piracicaba 54.97 

 Internar 38.92 

 Lar 36.87 

 Betel  35.62 

 Abril 30.86 

 Testar 29.71 

 Morte 28.05 

 Inferior  26.56 

 Morrer 24.81 

 Funcionário 23.03 

 Idoso 20.6 

 Resultado 20.05 

 Confirmar   20.23 

 Paciente  19.82 

 Intervenção 19.23 

 Registrar 17.39 

Classe 4 (18,6%) 

Palavra Chi2 

 Estado  48.58 

 Levantamento 47.89 

 Permanência  38.47 

 Longo 33.4 

 Capital 33.4 

 Instituição 31.71 

 MPSP 29.91 

 Óbito 28.58 

 Mapeamento 25.5 

 MP 23.58 

 Rio 22.9 

 Revelar 21.12 

 Preto 21.12 

 Público 18.66 

 Milhão 17.65 

 Inquérito  17.65 

 Subnotificação  13.21 

Classe 3 (18,4%) 

Palavra Chi2 

 Itália 68.58 

 Espanha   59.19 

 Casa 56.97 

 Repouso 51.07 

 Europa 36.06 

 Abandona 

do 

36.06 

 País 35.4 

 França 30.33 

 Governo 30.33 

 Crise 22.4 

 Corpo 17.88 

 Federal 17.88 
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do Sul e Sudeste. Cerca de 18% das matérias informavam a 

situação catastrófica das ILPIS do leste europeu, e 12% 

mostravam como as ILPIS de estados do Estados Unidos foram 

dizimadas pelo novo coronavírus.  

 Com a interpretação do material que compõe as classes, 

foi notável que estas apresentavam a situação da população 

idosa que reside em ILPI’s em tempos de pandemia. Além 

disso, retrataram as medidas que estão sendo tomadas dentro 

das instituições para evitar surtos e a atuação do poder público 

frente a essa situação.  

As matérias expõem a falta de estrutura nas ILPI’s para 

lidar com a pandemia do novo coronavírus, a subnotificação 

existente nas instituições em que ocorreram surtos, quais os 

fatores que contribuíram para a disseminação da COVID-19 nas 

ILPIs e a atuação dos gestores frente a essa situação. 

Às medidas preventivas adotadas pelas instituições de 

longa permanência para idosos para prevenir a infecção dos 

residentes por corona vírus são apresentadas pela classe 2, 

que tem como palavras de maior significância “álcool”, “gel”, 

“orientação”, “risco”, “residencial”, “sempre”, grupo”, “mão”, 

“reforçar”, “cuidado”, “máscara”, “área”, “cuidar”, “prevenção”, 

“contato” e “higiene”. Os trechos a seguir, retirados das 

matérias jornalísticas, expõem quais os cuidados necessários 

que instituições de longa permanência devem adotar para evitar 

a contaminação e disseminação da COVID-19. 
 

“As visitas estão suspensas e os contatos com os familiares 
devem ocorrer de forma remota/virtual” (texto 02). 
 
“As atividades em salas fechadas foram transferidas para as 
áreas externas, ao ar livre. Aulas de dança foram 



A SITUAÇÃO DE IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 SOB A ÓTICA DE MÍDIAS 

JORNALÍSTICAS 

316 
 

suspensas(...). A administração dividiu o horário de cada 
refeição para evitar proximidade e contato físico entre os 
moradores e limitou um único cuidador para cada um dos 
idosos” (texto 05). 

 

 É possível observar que as medidas tomadas pelas 

ILPI’s citadas nos trechos corroboram para evitar um possível 

surto nestes locais. Os idosos que residem nestas instituições 

sãos mais fragilizados e a preocupação diante de um cenário 

de pandemia agrava ainda mais esse contexto. Logo, as 

precauções e cuidados que as ILPI’s precisam adotar devem 

ser ainda mais pertinentes e efetivas diante da pandemia da 

COVID-19 (O’NEILL et al., 2020). 

 Outrossim, é válido pontuar que estas instituições são 

locais que consistem em atender idosos totalmente 

dependentes ou não, com condições crônicas. Muitas destas 

instalações se apresentaram mal preparadas. Logo, deter uma 

pandemia e a disseminação do novo coronavírus nesses locais 

se configura como uma tarefa não tão fácil (CHATTERJE et al., 

2020). 

 Em um estudo francês, do tipo coorte, percebeu-se que 

as instituições de longa permanência que optaram por confinar 

seus funcionários com os residentes tiveram um índice de 

mortalidade baixo quando comparadas com outras que não 

adotaram essa medida (BELMIN et al., 2020). 

O foco direcionado às ações de gestores e 

coordenadores de ILPI foi contemplada pela classe 5, que 

expressa os posicionamentos e medidas tomadas pelos 

dirigentes dessas instituições perante a situação de pandemia 

e casos confirmados de COVID-19 nas ILPI’s.  Evidenciaram-

se as palavras “secretária”, “vigilância”, “proteção”, “promotor”, 
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“notificação”, “sanitários”, “medida”, “protocolo”, “suspeito”, 

“constar”, “saúde”, “urgente” e “norma”. Adiante, trechos das 

matérias acerca do que trata esta classe. 
 

“A administração iniciou na quarta o que chama de 
'isolamento inverso'. Os residentes sem sintomas estão 
sendo retirados e levados para outra unidade. "Estamos 
cuidando de preservar a saúde daqueles que estão com a 
saúde preservada para reduzir o risco de contaminação pelo 
coronavírus” (texto 11). 
 
“A direção omitiu coisas no começo da pandemia, como o 
fato de que um dos dependentes estava infectado” (texto 
12).  

 

 É possível observar, nos trechos citados, a omissão por 

parte dos responsáveis pelas ILPI’s diante da grave situação 

que as instituições enfrentam, bem como os residentes e 

funcionários. As famílias não tinham acesso a real situação em 

que seus parentes se encontravam e, como citado, muitas 

vezes só recebiam informações quando os residentes já haviam 

morrido. 

Estes graves achados poderiam ter um final diferente 

caso as medidas preventivas expostas na Classe 2 tivessem 

sido tomadas no tempo necessário para evitar situação de 

calamidade em que se encontraram um grande número de 

instituições, como pode ser observado na classe seguinte. 

A classe 01, mais prevalente, demonstra o elevado 

número de mortes de pessoas idosas nas ILPI’s devido à falta 

de testagem em massa de residentes e funcionários. Sabe-se, 

também, que há casos de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus que não apresentam sintomas, permanecendo 

assintomáticas por toda a infecção. Portanto, faz-se necessário 
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a testagem em massa para identificar possíveis infecções 

assintomáticas, que podem estar transmitindo a doença sem 

mesmo saber.  

As palavras com maior relevância nessa classe são 

“positivo”, “Piracicaba”, “internar”, “lar”, “morte”, “interior”, 

“funcionário”, “idoso”, “resultado”, “confirmar”, “paciente”, 

“intervenção” e “registrar”, entre outras. 

 Estudos apontam que as instituições de longa 

permanência para idosos representam o fator primordial de 

risco para morbimortalidade para a doença do novo 

coronavírus, uma vez que é possível identificar uma junção de 

fatores que potencializam essa condição desastrosa (MORAES 

et al., 2020).  

 Metade das mortes ocorridas na Europa nos primeiros 

meses do ano por COVID-19 e 35% do número de mortes dos 

Estados Unidos da América (EUA) estão ocorrendo em ILPI’s. 

Cerca de 80% dos casos de coronavírus no Canadá e 50% na 

Suíça estão associados as ILPI’s, bem como as mortes 

(FAGHANIPOUR; MONTEVER; PETER, 2020). 

 Um surto de COVID-19 ocorrido em uma ILPI do Estando 

de Washigton, EUA, com a capacidade de 130 leitos resultou 

em uma taxa de infecção de 78% e letalidade de 

aproximadamente 34% entre os residentes. Outrossim, 29% da 

taxa de infecção está relacionada como os funcionários da 

instituição (BELMIN et al., 2020). 

Diante desse cenário, faz-se mister rastrear a população 

de alto risco com testes que detectam a COVID-19, para que se 

possa prevenir e evitar contaminação, principalmente se a 
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população de risco está confinada em um espaço com demais 

pessoas (SETHURAMAN; JEREMIAH; RYO, 2020).  

Deste modo, é necessário que haja monitoramento dos 

indivíduos que apresentem sintomas da COVID-19, bem como 

aqueles que se apresentam assintomáticos nas ILPI’s, sendo 

eles residentes e funcionários, pois a taxa de transmissibilidade 

nas instituições após a primeira infecção é superior a 60%, com 

alta mortalidade (ARONS et al., 2020). Adiante, alguns recortes 

das matérias que exemplificam o que foi exposto. 
 
“Até domingo, cerca de 40% das 4.202 mortes de 
coronavírus em Nova Jersey, estavam ligadas a instituições 
de longa permanência, e as autoridades de saúde 
começaram a focar no papel que os trabalhadores tiveram 
na disseminação do surto” (texto 01).  
 
“Metade das mortes por causa do novo coronavírus em 
vários países do continente ocorreu em casas de repouso” 
(texto 06). 
 

 A classe 4, Ação dos poderes públicos, trata sobre quais 

as medidas que o poder público está tomando para identificar 

as demandas e deveres das instituições de longa permanência 

para idosos. As palavras com maior grau de importância foram 

“estado”, “levantamento”, “permanência”, “longo”, “capital”, 

“instituição”, “mpsp”, “óbito”, “mapeamento”, “revelar, “preto”, 

“público”, “milhão” e “inquérito”.  Essa classe discorre sobre as 

estratégias, políticas públicas e posicionamento do Ministério 

Público e das Secretárias de Saúde, para identificar se as ILPI’s 

estão operando de acordo com as medidas sanitárias exigidas 

perante a pandemia da COVID-19, como mostram os trechos 

das matérias a diante: 
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“O Ministério Público instaurou processo administrativo para 
acompanhar o cumprimento da requisição pelo município, 
bem como a situação da Covid-19 nas ILPIs de Londrina, e 
fixou prazo de dez dias para que todos os testes sejam 
realizados” (texto 02). 
 
“A subnotificação de casos e óbitos em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI’s), nome oficial das casas de 
cuidados para pessoas mais velhas, fez a Secretaria 
municipal de Saúde iniciar uma busca ativa” (texto 04).  
 

Perante o exposto, a classe 4 demonstra o 

reconhecimento de ação massiva de Ministérios Públicos e 

Secretarias de Saúde de municípios nas ILPI’s, mapeando e 

monitorando casos e inspecionando as comodidades das 

instituições, com o intuito de garantir que a estrutura esteja de 

acordo com as medidas sanitárias estabelecidas para o 

enfrentamento da COVID-19. Mostra, também ações de 

fiscalização sobre as notificações de acordo com a quantidade 

de casos confirmados e identificando possíveis subnotificações. 

Com o aumento considerável de mortes em várias 

instituições de longa permanência, o Governo Federal de 

províncias do Canadá anunciou novas diretrizes para auxiliar as 

ILPI’s a aperfeiçoarem os cuidados voltados aos residentes 

(BÉLAND; MARIER, 2020). O aumento da taxa de morte nas 

ILPIs fez com que estados americanos exigissem que os lares 

de idosos passassem a testar funcionários e residentes, duas 

vezes por semana (POWELL; BELIN; EHRLICH, 2020). As 

ações governamentais, de abrangência local, regional e 

nacional, tomadas para diminuir a propagação do coronavírus 

teve como intuito, em parte, proteger a população idosa 

(MILLER, 2020). 
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Nesse interim, o cenário devastador nas ILPI’s da Europa 

foi tratado pela mídia jornalística, tendo maior ênfase na classe 

3. Esta, por sua vez, trata dos surtos de COVID-19 que as ILPI’s 

europeias foram expostas, tendo com maior evidência as 

palavras “Itália”, “Espanha”, “casa”, “repouso”, “Andover”, 

“Europa”, “abandonado”, “país”, “França”, “governo” e “crise”. O 

cenário mencionado será explanando nas matérias a seguir:  

 
“O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 
Europa, Hans Kluge, afirmou que até metade das mortes por 
causa do novo coronavírus em vários países do continente 
ocorreu em casas de repouso. Ele classificou a situação 
como uma "tragédia inimaginável" e alertou para o "quadro 
profundamente preocupante" (texto 06).  
 
“Na semana passada, a Itália, a Espanha e a França 
relataram que várias casas de repouso foram dizimadas 
pelo novo coronavírus. “Quando o vírus entra nesses locais, 
inevitavelmente ocorre um massacre” (texto 23). 

 

 Estudos apontam que, após os primeiros casos da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), em Hong Kong, 

entrou em vigor uma medida que estabelecia que todas as 

instituições que prestassem serviços de saúde deveriam manter 

estoques de equipamentos de proteção individual. Isso foi 

mantido desde o ano de 2003, o que contribuiu para reduzir os 

impactos da COVID-19. As políticas de saúde empregadas com 

o SARS são mantidas até a atualidade. Contudo, o que houve 

com a Europa demonstrou que políticas restritivas não foram 

adotadas em tempo oportuno, pois muitas ILPI’s não continham 

estoques de EPIs, bem como os profissionais não estavam 
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treinados para proteger a si e aos residentes (SZCZERBINSKA, 

2020). 

 Muitas instituições de longa permanência para idosos 

estão enfrentando uma árdua situação para a obtenção de 

EPI’s que sejam suficientes para toda a equipe de saúde que 

presta assistência no local. A falta desses equipamentos acaba 

por gerar maior risco para os funcionários, que não irão prestar 

cuidados protegidos e, consequentemente, alto risco também 

para os residentes (BERN-KLUG; BEAULIEU, 2020). 

 O Centro para Controle de Prevenção de Doenças da 

Europa (ECDC), diante dessa preocupante situação, 

desenvolveu recomendações para impedir que a COVID-19 se 

dissemine por mais instituições de longa permanência. Algumas 

dessas medidas foram a triagem diária dos residentes para 

detecção e otimização do fornecimento de equipamentos de 

proteção individual, entre outras (SZCZERBINSKA, 2020). 

Deste modo, apesar das práticas para conter a pandemia em 

instituições de longa permanência para idosos já estarem 

ocorrendo e possuírem apoio de gestores, governo e Ministério 

Público, é importante manter uma avaliação minuciosa, 

buscando a garantia do direito à saúde e a minimização dos 

riscos da pandemia neste grupo de pessoas. Nesse sentido, a 

mídia pode se mostrar como uma importante aliada ao retratar 

o que tem sido feito efetivamente.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados nesta pesquisa 

demonstraram que as instituições de longa permanência, a 
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nível nacional e internacional, tiveram grande dificuldade de 

impedir surtos do novo coronavírus em suas instalações. Os 

trechos das matérias jornalísticas pontuam a complexa 

situação, abrangendo os aspectos que contribuíram para o 

surto de COVID-19 e o alto índice de mortalidade dos 

residentes dessas instituições. Some-se a isso a presença de 

comorbidades e sistema imunológico comprometido dos idoso, 

que foram fatores que contribuíram para o alto índice das 

mortes nas ILPI’s. 

 Foi significativa o elo e coerência entre as classes 

apresentadas no dendrograma desde sua construção até 

análise. As 5 classes abordaram os principais aspectos que 

contribuíram para que as ILPI’s fossem cenários de surtos do 

novo coronavírus, que incluíam fatores epidemiológicos, 

estruturais e administrativos. 

 Percebeu-se a importância da instalação de medidas 

preventivas prévias, para que se evitasse a disseminação da 

COVID-19 nesses locais, que são caracterizados por abrigarem 

população vulnerável. Assim, é necessário um olhar mais 

sensível sobre as ILPI’s e os aspectos que elas englobam. 

Urge que os funcionários sejam assistidos com EPI’s para 

exercer seus cuidados aos idosos com segurança. Há, também, 

a necessidade de transparência diante das ocorrências nas 

ILPI’s para as famílias dos residentes e notificação efetiva dos 

casos identificados junto às Secretarias de Saúde. Ademais, é 

imprescindível que políticas públicas direcionadas a ILPI’s 

sejam implementadas e fiscalizadas com intuito de amenizar os 

impactos que a pandemia da COVID-19 acarreta para essas 

instituições e pessoas que dela dependem.  
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RESUMO: O processo de transição demográfica no Brasil vem 
favorecendo ao crescimento da população idosa, gerando 
desafios para o atendimento e manutenção da qualidade de 
vida nos serviços de saúde. Diante disso, essa pesquisa tem 
como objetivo identificar as principais dificuldades dos idosos 
diante da utilização de medicamentos. Trata-se de um estudo 
de abordagem qualitativa do tipo exploratório, realizado com 10 
idosos de um centro de convivência de um município do estado 
de Mato Grosso, os quais, após a assinarem do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, responderam à um 
questionário semiestruturado. A coleta dos dados ocorreu em 
setembro de 2014. Foi realizada análise qualitativa das 
entrevistas através da técnica de conteúdo. Os resultados 
elucidam que o consumo de medicamentos no grupo de idosos 
geram gastos que comprometem o suprimento de outras 
necessidades básicas dentro do lar. Foi referido ainda que o 
formato farmacêutica da apresentação sólida de alguns 
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medicamentos favorecem a disfagia durante a administração do 
comprimido. Conclui-se que o consumo de medicamentos pela 
população idosa impactam na qualidade de vida e em gastos 
financeiros. Torna-se importante o planejamento de ações de 
saúde que englobem uma maior gama de fármacos que 
contemplem a rede SUS, além do acompanhamento 
interdisciplinar do idoso. 
Palavras-chave: Idoso. Uso de medicamentos. Medicamentos 

de uso contínuo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A longevidade é o resultado dos grandes avanços 

científicos e tecnológicos conquistados pela humanidade, 

associado às ações nas áreas sociais, políticas e econômicas. 

É importante pensar nos cuidados com a saúde e às mudanças 

nos hábitos e estilos de vida da população. O envelhecimento 

provoca mudanças importantes nos espaços sociais, 

principalmente na forma de lidar com as alterações e 

características inerentes a senescência (BANHATO et al., 

2008).  

No Brasil o processo de transição demográfica vem 

favorecendo o crescimento da população idosa, gerando 

desafios para o atendimento e manutenção da qualidade de 

vida nos serviços de saúde. Em um número expressivo de 

idosos o envelhecimento pode ser acompanhado da 

prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), condição que favorece a impactos financeiras e de 

saúde (HÉRBET, 2015; ALMEIDA et al., 2017;). 

O envelhecimento é um processo que sofre influências 

intrínsecas e extrínsecas, caracterizado por vivências 
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individuais, de trajetória de vida, do meio social, de acesso a 

informação, à saúde e aos cuidados gerais. Traz consigo 

repercussões psicológicas, fisiológicas e físicas que interferem 

na qualidade de vida do idoso (RODRIGUES et al., 2015).  

Com a diminuição no desempenho ativo dos órgãos e 

redução expressiva das funções fisiológicas e metabólicas do 

organismo, aumenta-se a vulnerabilidade e agravamento das 

DCNT na população senil, que afetam mais as pessoas de 

baixa renda (WHO, 2011; CASSONI et al., 2014). 

O idoso possui comorbidades e particularidades já 

conhecidas. Mais doenças crônicas e fragilidades, mais gastos, 

menos recursos sociais e financeiros (VERAS; OLIVEIRA, 

2018). O surgimento das DCNT favorece a utilização de 

múltiplos medicamentos com vista ao controle dessas 

enfermidades e manutenção da saúde (SILVA et al., 

2012SILVA; MACEDO, 2013). 

Os medicamentos são os principais recursos disponíveis 

na prevenção e tratamento de comorbidades e síndromes 

geriátricas, constituindo-se um componente importante na 

assistência a saúde em especial da população idosa, sendo o 

grupo populacional que utiliza com mais frequência esse 

insumo, quando comparado com outras faixas etárias 

GUARIENTO et.al., 2017).  

Dados da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e 

Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil 

(PNAUM) demonstraram que cerca de 93% dos idosos 

brasileiros fazem a utilização de pelo menos um medicamento 

para o tratamento de condições crônicas e 18% estão em uso 

de polifarmácia (uso concomitante de cinco ou mais 

medicamentos) (RAMOS et al., 2016).  
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No ano de 2017, 79,3% dos medicamentos consumidos 

no País foram destinados ao consumo final e efetivo das 

famílias. O gasto total das famílias brasileiras com 

medicamentos chegou a R$ 103 bilhões. O valor representa 

30% das despesas com a saúde das famílias brasileiras. Para 

a classe da população que com rendimentos de até R$ 1 

908,00, os remédios pesam 4,2% no orçamento, ou seja, 

correspondem a 71,2% do valor gasto com a saúde (IBGE, 

2017; IBGE, 2019).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados 

de forma errada e 50% dos pacientes tomam medicamentos de 

maneira incorreta. As formas mais frequentes de uso irracional 

de medicamentos a polifarmácia, ao uso inapropriado de 

antibiótico e de medicamento injetável, a automedicação e a 

prescrição que contraria as diretrizes clínicas (WHO, 2006). 

A polifarmácia é uma prática comum nos idosos 

acometidos por DCNT (FULTON, ALLEN, 2005; BRASIL, 

2006).  O uso indevido e abusivo destes medicamentos, é fator 

de risco para iatrogenia em virtude da vulnerabilidade mais 

acentuada do idoso às reações adversas, aumentando as 

hospitalizações, gastos públicos e mortalidade (BEZERRA; 

BRITO; COSTA, 2016; ALMEIDA et. al., 2017).  

Os idosos são mais vulneráveis à ocorrência de eventos 

adversos devido a mudanças fisiológicas relacionadas ao 

processo de envelhecimento que podem influenciar a 

farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos, com 

particular referência à eliminação hepática e excreção renal 

(MOREIRA et al., 2020).  
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Os erros na administração dos medicamentos pelo 

geronte pode acontecer pela complexidade que os esquemas 

medicamentosos são prescritos, diminuição da memorização e 

da visão, bem como pelo alto índice de analfabetismo que pode 

comprometer a leitura e compreensão das bulas e esquemas 

terapêuticos (BEZERRA; BRITO; COSTA, 2016; OLIVEIRA; 

SANTOS, 2016). 

Outro ponto que deve ser elucidado é o aspecto 

financeiro influencia na compra e no uso adequado dos 

medicamentos pelos idosos, aja vista os baixos valores das 

aposentadorias e pensões. O fato de muitos idosos ocuparem 

a posição de sustento/complemento das despesas da moradia 

e o baixo nível de escolaridade comprometem a aquisição e o 

uso adequado dos medicamentos (DUARTE et al., 2012).  

O custo gerado pela aquisição de medicamentos é uma 

das formas pelas quais se pode manifestar a desigualdade na 

sociedade. Há grande parcela da população idosa brasileira 

sem recursos financeiros para arcar com esses custos. Nesses 

casos, o serviço público é a única forma de acesso ao 

tratamento medicamentoso, o que é garantido nas políticas do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (RESTREPO et al., 2020).  

Através do exposto, no que concerne a utilização de 

medicamentos pela população senil do Brasil e as alterações 

fisiológicas que fazem parte do processo de envelhecimento e 

repercutem na qualidade de vida do idoso, além do aspecto 

financeiro, riscos e as desvantagens da polifarmácia. No 

tocante a essa problemática, este estudo tem como objetivo 

identificar as principais dificuldades encontradas por idosos 

quanto ao uso de medicamentos.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo com abordagem qualitativa, de 

caráter descritivo e exploratória. Este método nos permite 

trabalhar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes 

a grupos particulares, nos propicia a construção de novas 

abordagens, revisão de conceitos e categorias durante a 

investigação (MINAYO, 2014),  

A pesquisa foi realizada no Centro de Convivência para 

Idosos (CCI) “Eduardo de Souza” situado no Bairro Jardim das 

Oliveiras, no município de Nova Olímpia – MT que está 

localizado na região Sudoeste do Estado de Mato Grosso (MT) 

conhecida como Médio Norte à 214,8 quilômetros da capital 

Cuiabá.  

O Centro de Convivência para Idosos “Eduardo de 

Souza”, conta com um espaço com salão de festa, cozinha, 

dispensa e banheiros. Dirigido pelo Programa de Apoio à 

Pessoa Idosa (PAPI) da Secretaria de Ação e Promoção Social 

(SAPS) do Município, possuindo aproximadamente 200 idosos 

cadastrados. Os encontros acontecem semanalmente às 

quintas-feiras das 7h às 12h. Os integrantes do grupo usufruem 

de terapia ocupacional, oficinas de artesanato, atividades 

físicas, jogos, bailes, bingos, trabalhos manuais e alimentação.  

Os critérios de inclusão deste estudo foram: idosos com 

60 anos de idade ou mais que voluntariamente aceitaram 

participar do estudo; ser participante do CCI do município do; 

fazer uso contínuo de uma ou mais medicamentos e concordar 

e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 
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A coleta de dados do estudo foi realizada no mês de 

setembro de 2014, através de questionário semiestruturado, 

baseado em questões norteadoras com foco nas estratégias 

utilizadas pelos idosos para uso correto da prescrição 

medicamentosa, conforme a rotina do Centro de Convivência. 

Para o recrutamento dos participante foi realizado 

dialogo, explicado o objetivo do estudo. Conscientes sobre o 

sigilo e a garantia da preservação de suas identidades, os 

idosos que aceitaram participar da pesquisa, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Levando 

em consideração o analfabetismo do idoso foi realizada a leitura 

do TCLE e coletado a assinatura através da digital. Além disso 

foi dada a opção de retirada do TCLE a qualquer momento do 

estudo.  

Após consentimento da pesquisa, os participantes 

responderam um questionário semiestruturado com perguntas 

abertas, partindo da seguinte questão norteadora: Quais são as 

dificuldades encontradas diante da utilização de 

medicamentos? Todas as entrevistas foram gravadas e então o 

material foi submetido à análise de conteúdo, os sujeitos foram 

identificados com nomes fictícios, com o intuito de manter o 

anonimato. A pesquisa foi gravada e a sequência de perguntas 

deu-se conforme o questionário elaborado.  

Através do critério de saturação, foram selecionados 10 

idosos frequentadores ativos do CCI, no mês de setembro de 

2014.  

Para análise dos dados foi utilizado análise temática. No 

primeiro momento, realizou-se leitura das entrevistas transcritas 

com a identificação e codificação das unidades de registro e 

unidades de análise. A partir da análise dessas unidades, foram 
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identificados os núcleos de sentido contidos nas falas dos 

sujeitos. Então, realizaram-se as sínteses dos núcleos para a 

identificação das categorias temáticas a partir do objetivo 

proposto (BARDIN, 2016).  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

respeitando a resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

nº 466 de 12 de Dezembro de 2012. Obteve-se parecer 

favorável, e aprovado com o número de protocolo 752.007 de 

14 de Agosto de 2014. Em conjunto ao parecer foi anexada e à 

autorização ao Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) destinada ao responsável pela Secretaria de 

Assistência Social.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que se refere às características que compõem a 

população deste estudo (n=10), observou-se que 08 idosos 

eram do sexo feminino e que a idade da população variou de 

60 a 82 anos. Em relação à moradia, apenas um dos 

participantes reside sozinho, 6 moram com o cônjuge ou filhos 

(as), 3 residem com mais de duas pessoas, sendo que todos 

têm participação nas despesas de suas respectivas moradias.  

A predominância do sexo feminino foi notória (80%) dos 

entrevistados, a maior proporção do publico feminino pode estar 

relacionado ao fato das mulheres buscarem mais por serviços 

de saúde, além da questões que envolvem a feminização do 

envelhecimento, o que acaba levando a uma baixa adesão do 

público masculino em programas de promoção da saúde, o que 

pode ser um fator de influência em estudos que apontam uma 
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maior expectativa de vida da mulher no Brasil (IBGE, 2009; 

FOCHAT et. al., 2012). Corroboram com estes dados. Em 

pesquisa realizada por Pinheiro e colaboradores (PINHEIRO et. 

al., 2002), foi constatado que proporção de busca por 

assistência a saúde na população de 65 anos ou mais é mais 

expressiva no sexo feminino, quando comparada ao sexo 

masculino 

A partir das narrativas dos idosos referente as 

dificuldades encontradas quanto ao uso de medicamentos 

emergiram duas categorias: Os preços dos fármacos; e 

Apresentação dos fármacos.  

 

O preço dos fármacos 

 

A utilização de medicamentos é considerada uma pratica 

frequente entre os idosos, principalmente pelo fato de muitos 

idosos apresentarem múltiplas doenças crônicas e agudas, com 

necessidade de tratamentos complexos, de longo prazo e 

variado, a fim de evitar fragilidades e incapacidades.  Estudos 

apontam que esta é a população que mais consomem 

medicamentos, e que idosos com múltiplas doenças tem uma 

prevalência 29% maior para polifarmácia (WHO, 2003; 

CINTRA; GUARIENTO et.al., 2017). Os idosos participantes 

deste estudo apresentaram uma relação doença/indivíduo 

semelhante a muitos estudos sobre o tema, com uso de 

polifarmácia. 

Diante da necessidade de polifarmácia pelo idoso, um 

grande número experienciam angústias e decepções frente às 

dificuldades de acesso a medicamentos, este associado em 

parte pelo baixo poder aquisitivo desta população, sendo 
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notório os gastos que os idosos têm com medicamentos, 

conforme discurso abaixo:  “[...] Tem que tirar quinhentos reais 

pra comprar duas caixinha uma pra mim outra pra ele, de todo 

jeito é uma dificuldade né fia mais agora Deus ajuda que a gente 

tá ganhando esse dinheirinho né, o dinheirinho que Deus 

manda pra nós, o nosso menino já pelejou pra pegar o remédio 

de graça ou se não mais barato mais num tem jeito. Porque ai 

se fosse mais barato seria melhor pra nós né, que eu ai ia sobrar 

um dinheirinho pra nós passear né, mais num sobra. ” (Idoso 7); 

“[...] o mais difícil é pra comprar, eu paguei sessenta reais só 

em um, é tão caro, mas é ruim porque faz diferença no 

dinheirinho da gente né, graças a Deus eu recebo todo mês 

meu dinheirinho certinho, ai vou lá e compro o remédio. Já fica 

separadinho todo mês o dinheiro do remédio. ” (Idoso 8). 

É fato que o conhecimento da pessoa acerca da sua 

doença e tratamento, sua motivação e confiança para 

mudanças e suas expectativas interferem significativamente em 

seu comportamento para a adesão a farmacologia proposta, 

entretanto somado a estes fatores temos a complexidade do 

regime terapêutico que muitas vezes é imposto ao idoso, e 

nestes casos outros fatores também podem influenciar de 

maneira significativa neste processo, podemos elucidar neste 

caso o fator de baixa renda e custos dos medicamentos (WHO, 

2003; CARVALHO, 2012). 

A utilização de medicamentos para a população de baixa 

renda é comprometida, sendo o idoso sujeito a desprender 

gastos a mais da sua aposentadoria ou depender da listagem 

dos medicamentos essenciais fornecidos pela gestão pública ( 

BOING et al., 2011). 
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Estudo realizado em Porto Alegre-RS, com grupos de 

idosos com diferentes classes socioeconômicas comparou as 

despesas médias com medicamentos e a parcela da renda 

familiar comprometida com gastos com medicamentos, os 

dados revelaram que os gastos com a aquisição de 

medicamentos chegaram 60% do salário mínimo (COLET; 

BORGES; AMADOR, 2016).  

A literatura aponta que idosos com hipertensão, 

diabetes, doenças cardíacas e reumáticas apresentaram maior 

chance para a polifarmácia (CARVALHO et. al.,2012; RIBAS et. 

al.,2014; RAMOS et. al., 2016).  

As falas dos idosos evidenciaram que os gastos com 

medicamentos são justificados na sua maioria pela presença de 

alguma destas patologias: “[...] os remédios que eu tomo é tudo 

comprado né, ai tem esse do coração mesmo, as vez não tem 

dinheiro nem pra passear, quando nós pega o dinheiro já 

compra duas caixinha uma pra mim e outra pra ele, ai é 

quinhentos reais que tira pra comprar duas caixinha de remédio 

[...]” (Idoso 7); “[...] O problema é que tem muito remédio que 

precisa comprar né, esse problema da osteoporose eu compro, 

só não compro o remédio da pressão né que a gente pega lá 

naquela farmácia né[...]” (Idoso 10). 

Os medicamentos mais utilizados pelos idosos 

correspondem ao sistema cardiovascular, seguido do trato 

alimentar e metabólico, sistema nervoso, musculoesquelético e 

por fim o sistema respiratório (; MARTINS et al., 2015; LUTZ et 

al., 2017).  

Segundo Boing et al., (2011), o Brasil é um dos poucos 

países em que o acesso gratuito a medicamentos básicos é um 

direito dos cidadãos e ressaltam ainda que os medicamentos 
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genéricos foram introduzidos no País no ano de 1999 com o 

intuito de promover a redução de preços e facilitar o acesso à 

toda população.  

Dentre as intervenções possíveis para melhoria de 

adesão ao tratamento necessário e minimização dos gastos 

com estes, em 2004 o Governo Federal lançou o Programa 

Farmácia Popular (PFP), cujo objetivo foi reduzir o impacto dos 

preços dos medicamentos no orçamento familiar a partir do 

pagamento de 90% do valor do medicamento como 

responsabilidade do poder público, com uma disponibilidade 

oportuna e preços acessíveis (MIRANDA et al., 2016).  

Outro fator importante e necessário é a promoção do uso 

racional de medicamentos, sendo esta uma ação fundamental 

que evita gastos excessivos e/ou desnecessários com custos 

relativos a cuidados de saúde, de modo a desonerar o idoso 

bem como assegurar uma boa qualidade de vida a esses 

indivíduos, e indiretamente assim atuar de forma positiva no 

sistema de saúde (NOBREGA; KARNIKOWSKI, 2005). 

 

Apresentação dos fármacos 

 

Nesta categoria estão presentes os discursos referente 

à apresentação dos fármacos, falas evidenciam uma resistência 

a terapêutica relacionada ao formato de apresentação do 

medicamento que na maioria das vezes é desconfortante para 

o idoso: “[...] eu só achava ruim o da pressão que era bem 

grandão assim, e era ruim de engolir.” (Idoso 8); “[...] é muito 

difícil eu tomar ele que é muito ruim pra engolir é grande, é a 

vitamina pra cabeça, olha que é difícil pra engolir, ainda tenho 

uma cartela e meia [...]” (Idoso 6); [...] Quando eu vou engolir 
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ele, tem que beber muita água, capaz de não passar na 

garganta, agora os pequenos no instante eu tomo, tomo os 

quatro de uma vez. [...]” (Idoso 4); “Eu acho só desse 

comprimido grande. Só basta falar no comprimido que eu já fico 

enjoada quando eu vejo esse comprimido grande [...]” (Idoso 4). 

Para uma adequada deglutição dos medicamentos 

sólidos necessita-se de adequado controle neuromotor que 

facilite a organização e coordenação entre o medicamento e o 

alimento líquido ou sólido auxiliando na deglutição do 

medicamento (UCHIMURA et al., 2014). 

As três principais populações em risco de disfunção 

orofaríngea, disfagia são pessoas idosas, pacientes com 

doenças neurológicas ou doenças neurodegenerativas, e 

pacientes com doenças da cabeça e pescoço (SIFRIM et al., 

2014).  

O processo de envelhecimento causa mudanças na 

anatomia, bem como nos mecanismos celulares neurais e 

musculares, resultando em uma perda de reserva funcional que 

podem afetar o processo de deglutição (SURA et al., 2012). 

Em idosos que apresentam condições de vida saudável, 

essas mudanças na função de deglutição são definido como 

presbifagia e não indica necessariamente uma condição 

patológica (Humbert; Robbins, 2008). No entanto, quando 

essas mudanças na fisiologia da deglutição ocorrem em 

pacientes idosos frágeis, com comorbidades e polimedicados, 

o risco de disfagia orofaríngea aumenta (ROY et al., 2007). 

Para Tanure et al., (2005) os idosos, por apresentarem 

envelhecimento no mecanismo da deglutição, são mais 

propensos a ocorrência da disfagia (transtorno da deglutição), 

pela redução  da  sensibilidade  orofacial,  diminuição   dos 
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movimentos orais, perdas dentárias  e pela  utilização  de  

próteses. 

Existem alterações no processo da deglutição com o 

avançar da idade, trazendo mudanças no hábito alimentar em 

conseqüência das alterações funcionais e morfológicas 

encontradas nas estruturas orais (TENURE et al., 2005).  

As principais alterações na deglutição que acompanham 

o processo de envelhecimento do idoso envolvem a fase 

preparatória e oral, com aumento da quantidade de tecido 

conjuntivo da língua, consequentemente da dentição e da 

redução da força mastigatória e no prolongamento da fase 

orofaríngea; na fase faríngea, há redução do grau de elevação 

anterior da laringe, atraso no início da excursão hiolaríngea, 

discreto aumento do trânsito faríngeo (no sexo feminino) e 

aumento da duração da onda de pressão faríngea (no sexo 

masculino); a fase esofágica perdura-se por mais tempo 

(GARCIA et al., 2005).  

O efeito da disfagia orofaríngea sobre a saúde dos 

idosos é tão alta quanto a de outros condições crônicas, como 

metabólicas e cardiovasculares doenças ou alguns tipos de 

câncer (CICHERO, ALTMAN, 2012).  

Dados nacionais apontam que aproximadamente 80% 

dos idosos residentes na região urbana utilizam pelo menos um 

tipo de medicamento (GAUTERIO et al., 2013). Em pesquisa 

realizado na Alemanha 37,4% dos entrevistados relataram já ter 

apresentados problemas, em algum momento de suas vidas 

com a ingestão de comprimidos, cápsulas ou drágeas, sendo 

que 24,2% informaram que tal dificuldade ocorria 

frequentemente, e em 70,4% desses casos a dificuldade não foi 

detectada pelo profissional de saúde (Schiele et al., 2013). 
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Corroborando com este achado estudo realizado nos Estados 

Unidos, foi referido que metade da população fazia, 

regularmente, esforço ao deglutir comprimidos (FIELDS; GO;  

SCHULZE, 2016). 

Estudo realizado no Brasil, descreveu que 14% dos 

entrevistados com 50 a 69 anos de idade ralataram algum grau 

de deglutição de medicamentos (SOUZA et al., 2019).  

É sabido que existem diversos fatores que afetam no 

comportamento e capacidade de adesão ao tratamento 

medicamentoso. Nesses, incluem-se os fatores sociais, 

econômicos e culturais e aqueles relacionados aos serviços e 

profissionais de saúde, às doenças de base, às comorbidades, 

ao tratamento e, por fim, ao comportamento dos pacientes 

(WHO, 2003). 

O presente estudo apresenta algumas limitações, como 

a impossibilidade de generalizar seus resultados, dado as 

especificidades dos participantes no espaço geográfico que foi 

realizada a pesquisa. Apesar disso, os achados da pesquisa 

apresentam subsídios para estudos futuros. Assim, faz-se 

necessário um olhar multiprofissional quanto a administração 

de medicamentos na população senil. Essa medida é essencial, 

tendo que uma grande proporção de idosos é acometida de 

múltiplas comorbidades e requer a utilização de uma gama 

medicamentos para prevenir, controlar e tratar agravos à saúde. 

Tal prática não indica necessariamente que a produção, 

prescrição e/ou o uso de medicamentos estejam incorretos, 

mas que uma abordagem mais criteriosa e o monitoramento 

desse perfil de idosos faze-se necessária.  
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados sobre o uso de medicamentos por idosos 

inferiu que há algumas limitações como o preço dos 

medicamentos que inferem diretamente na renda familiar 

mensal. Outro ponto levantado foi quanto a apresentação dos 

fármacos que são em sua maioria de formato grande, o que 

dificulta a sua ingestão, impondo ao idoso uma rotina 

medicamentosa desconfortável, que pode a longo prazo levar a 

uma falta de adesão ao tratamento medicamentoso. 

Espera-se que estes resultados sirvam de alerta para 

profissionais da área saúde sobre as inadequações quanto ao 

uso de medicamentos por idosos. Evidencia-se a necessidade 

de ações de saúde pública, com vistas a estimular uma 

constante revisão dos esquemas terapêuticos administrados 

aos idosos, além do desenvolvimento de programas educativos 

para tornar a utilização de medicamentos mais racional, segura 

e eficaz. 

Diante das questões discutidas, que dizem respeito a 

barreiras quanto ao uso de medicamentos pela população 

idosa, faz-se necessário a realização de mais estudos que 

abordem relevantes temáticas como as consideradas no 

presente trabalho, além da educação sobre possíveis 

problemas de disfagia que os idosos possoam apresentar. Afim 

de proporcionar aprofundamento e compreensão da temática 

garantindo a promoção de ações que colaborem para a 

promoção da saúde dos idosos em uso de medicamento(s). 
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RESUMO: A mídia possui grande potencial informativo e 
responsabilidade com o que é propagado em seus meios 
comunicativos para a sociedade. Assim, objetiva-se identificar 
como o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-
19 vem sendo abordado pela mídia jornalística no que tange às 
consequências para a população idosa. Foram analisadas 19 
matérias de jornais de grande circulação no Brasil entre os 
meses de fevereiro a junho de 2020, que retratavam as 
consequências do isolamento social para a população idosa 
brasileira diante da pandemia do novo coronavírus. A análise 
textual foi realizada utilizando-se o software IRAMUTEQ, sendo 
representada por meio de um dendrograma. Foram descritas 
quatro classes:  Pandemia da COVID-19 como propulsora da 
solidão dos idosos (31,9%); Consequências do isolamento 
social para idosos (29,3%); Desafios familiares (24,4%) e 
Transtornos na população idosa ocasionados pela COVID-19 
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(14,4%). Conclui-se que  a pandemia do novo coronavírus é 
uma fator extremamente propulsor de solidão da população 
mais velha, especialmente idosos, sentimento esse no qual o 
indivíduo experimenta profunda sensação de estar sozinho, 
afetando assim o seu bem-estar, podendo se agravar e 
acarretar no desenvolvimento de distúrbios mentais, como a 
depressão e a ansiedade. É necessário que as famílias, 
cuidadores e pessoas mais próximas a idosos  voltem sua 
atenção às necessidades desses indivíduos, impedindo-os que 
vivenciem o sentimento de solidão e suas adversidades através 
de mecanismos que possibiliotem o estar próximo mesmo que 
à distância. 
Palavras-chave: Covid-19. Idoso. Isolamento social. Solidão. 

Meios de comunicação de massa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É notável o quanto a humanidade vem crescendo 

consideravelmente a sua expectativa de vida, especialmente se 

comparado aos primórdios. Tal fato advém das melhorias nas 

condições de vida, acarretando substancialmente em 

mudanças no serviço de saúde e condições socioeconômicas. 

Ademais, o envelhecimento populacional é tido como aspecto 

que abrange todo o mundo, independentemente do nível de 

desenvolvimento dos países (OLIVEIRA et al., 2020). 

O envelhecimento é um processo natural e constante, o 

qual pode ser vivenciado por todos os seres humanos. Segundo 

a Organização das Nações Unidas (ONU), a partir dos 60 anos, 

os indivíduos são considerados idosos. Essa etapa da vida 

provoca profundas mudanças no âmbito biopsicossocial, que 

acarreta alguns limites para a sua vivência enquanto pessoa 

idosa, necessitando assim de uma adaptação a essa nova fase. 
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É válido ressaltar que o envelhecimento é um processo 

individual. Logo, cada um irá vivenciar de forma singular, bem 

como as mudanças que o processo trará. A pessoa idosa leva 

consigo os reflexos de suas experiências passadas, o que pode 

contribuir, ou não, de forma positiva ao envelhecimento 

(CASTILHO et al., 2020). 

As mudanças decorrentes do envelhecimento de cada 

pessoa estão diretamente ligadas às condições 

socioeconômicas e estilo de vida, além da ausência ou 

presença de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). 

No que tange a autopercepção das mudanças corporais e 

limitações que podem ser progressivas, a autoestima pode ser 

afetada, podendo prejudicar a sua relação consigo mesma e 

com as pessoas do seu convívio, o que pode favorecer o 

aparecimento de problemas psicológicos e comportamentais, 

como a predisposição de se isolar do convívio social 

(CASTILHO et al., 2020). 

Nesse contexto, com a pandemia do novo coronavírus, 

tal aspecto se agrava devido à situação de isolamento social 

imposta no atual momento. Em dezembro de 2019, o mundo 

teve conhecimento de um novo vírus, da família viral 

Coronaviridae, denominado de novo coronavírus, cujo agente 

etiológico é o severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), que causa a COVID-19. Após os primeiros 

casos registrados em Wuhan, China, em dezembro de 2019 

(OMS, 2020), o novo vírus se disseminou rapidamente por todo 

o mundo devido a sua fácil transmissibilidade, que ocorre 

através do contato direto ou indireto de gotículas e aerossóis 

respiratórios procedentes de indivíduos contaminados.  
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De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde 

- OPAS (2020), o período de incubação do vírus ocorre 

aproximadamente durante 14 dias após a exposição. O novo 

coronavírus acomete o sistema cardiovascular, gastrointestinal, 

neurológico e principalmente o sistema respiratório (NUNES, 

2020). Como medida protetiva mais eficaz contra o vírus, é 

recomendado o isolamento e distanciamento social à 

população, contribuindo também para que não ocorra saturação 

do sistema de saúde. 

De acordo com Gercia-Fernández et al., (2020), a 

disseminação acelerada do novo coronavírus atingiu todos os 

continentes e fez com que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) considerasse a proporção da infecção como uma 

pandemia em 11 de março de 2020. O coronavírus teve e ainda 

tem grande alcance a nível mundial, desencadeando 

consequências na população, que continua em estado de 

vulnerabilidade. De acordo com He, Dend e Li (2020), devido 

ao recente surgimento e pouco conhecimento sobre o novo 

vírus e sua alta complexidade, estudos continuam a serem 

feitos e vacinas estão sendo desenvolvidas em vários espaços 

do mundo. Porém, pesquisas recentes revelam que indivíduos 

idosos ou com presença de morbidade estão sujeitos a 

condições clínicas mais severas da doença (OMS, 2020). 

Banerjee e D’cruz, . (2020) alertam sobre outra face de 

vulnerabilidade, além da fisiológica, que os idosos vivenciam: a 

vulnerabilidade psicossocial, que também se destaca na crise 

em curso devido ao distanciamento e isolamento social.  

Sabe-se que os idosos têm maior probabilidade de 

desenvolver uma infecção sintomática do que assintomática. 

Dentre as pessoas que desenvolvem a infecção sintomática, 
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eles possuem a maior probabilidade de desenvolver infecção 

de moderada a grave. A percentagem de pessoas infectadas 

zque necessitam de hospitalização se sobressai acima dos 50 

anos, com a percentagem de indivíduos infectados que 

requerem hospitalização aumentando acentuadamente acima 

dessa faixa etária (D’CRUZ; BANERJEE, 2020). 

Os riscos à saúde e ao bem-estar dos idosos existem 

precedentemente à pandemia e englobam o preconceito 

referente a idade, violências, negligência e a dificuldade de 

acesso a recursos de saúde. Os idosos costumam ser 

estigmatizados diante da sociedade, devido às mudanças 

físicas, cognitivas, psicológicas e emocionais que sofrem com o 

avanço da idade. Além disso, os estereótipos estabelecidos 

pelo senso comum acerca do processo de envelhecimento 

podem atuar normalizando distúrbios, o que prejudica o seu 

cuidado.  Na pandemia, o preconceito com a idade é também 

refletido através de alguns discursos de líderes políticos, que 

sugerem que a mesma é um meio que surgiu para exterminar 

os idosos, considerando-os inúteis diante da produtividade da 

sociedade (D’CRUZ; BANERJEE, 2020). 

Devido às vulnerabilidades biológica e social vivenciadas 

pela população idosa durante esse período, o distanciamento e 

isolamento social são medidas preventivas urgentes. Em 

consonância, a ausência do contato físico e das interações 

sociais alavancam sentimentos de tristeza e solidão. Segundo 

Li e Wang (2020 apud LOSADA-BALTAR et al. 2020), em seu 

estudo sobre o impacto psicológico gerado no estágio inicial do 

coronavírus, foi considerado pela maioria das pessoas como 

moderado a grave, onde se foi relatado um grande número de 

pessoas afetadas pelos sintomas depressivos e de ansiedade. 
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 A partir do estudo de Losada-Baltar (2020) na Espanha, 

é constatado que jovens relatam níveis maiores de ansiedade, 

tristeza e solidão em comparação com as pessoas de meia 

idade e idosos no confinamento do coronavírus. Esse resultado 

pode ser explicado devido a maior capacidade de 

adaptabilidade a situações estressantes que os idosos 

possuem, a resiliência, apesar de estarem sujeitos a maiores 

riscos da doença. Da mesma forma, levando em consideração 

que a participação no estudo foi realizada por meio de novas 

tecnologias, é possível que a população idosa do referido 

estudo não tenha sido representativa da população em geral. 

Além disso, as pessoas mais velhas com autopercepções mais 

positivas ao envelhecimento parecem estar mais protegidas 

contra as consequências do confinamento. 

Estudos apontam que pessoas com maior interação 

social estão menos propensas a declínios funcionais. Logo, 

percebe-se que o isolamento social, mesmo recomendado 

diante da situação atual, pode acarretar vários impactos e 

danos à saúde mental do indivíduo, podendo gerar níveis mais 

elevados de estresse e até mesmo depressão (PHILIP et al., 

2020). A solidão é considerada um determinante de saúde, 

sendo que há pesquisas que sugerem que o sentimento de 

solidão e isolamento social são fatores de risco para morbidade 

e mortalidade. Além disso, esses fatores são preocupações 

comuns em idosos por acarretar sentimentos negativos e 

ocasionar consequências significativas à saúde mental e para 

a cognição (ELRAN-BARAK, 2020; VAN DYCK et al., 2020).  

De acordo com Baker e Clark (2020), os idosos estão 

enfrentando medo e ansiedade em torno do novo coronavírus, 

por serem considerados como grupo de risco. Com o 
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isolamento social, a pessoa idosa se vê confinada em casa, 

tendo como uma das principais fontes de distração e 

informação, os meios comunicativos, como televisão e rádio. 

Porém, acabam sendo bombardeados por informações sobre a 

pandemia, o que pode proporcionar sentimentos de angústia e 

ansiedade que são  potencializados pela solidão. 

Embora o distanciamento físico seja inevitável para a 

proteção contra o coronavírus, a falta do contato pessoal pode 

ser enfrentada por meio da conectividade com a internet e suas 

possibilidades. Segundo Xie (2020), durante o período de 

distanciamento, tornar-se adepto ao uso das tecnologias por 

meio de dispositivos como smartphones e computadores pode 

ser uma necessidade. Mesmo assim,  a “nova” tecnologia ainda 

não é de fácil manejo para quem não possui nenhuma 

experiência, sendo necessário apoio para aprender a usá-la. A 

adoção do uso de tecnologias pelos idosos, visando a obtenção 

de informações e interação com seus círculos sociais em que 

estão inseridos, está atrasada em comparação com as pessoas 

mais jovens. 

Ademais, o acesso à mídia, especialmente jornalística,  

tem importante papel sobre as representações que pautam o 

univeros de pessoas idosas. No momento atual, a 

responsabilidade desta ficou ainda maior pelo grande volume 

buscas por pessoas a fim de manterem-se informadas para a 

prevenção do adoecimento pela COVID-19.  

 Assim sendo, objetiva-se identificar como o isolamento 

social ocasionado pela pandemia da Covid-19 vem sendo 

abordado pela mídia jornalística no que tange às 

consequências para a população idosa. Espera-se contribuir 
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para a divulgação deste entendimento e auxiliar na visão sobre 

o tema pela sociedade.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de 

abordagem qualitativa. O corpus para análise foi elaborado com 

base em matérias jornalísticas que tratavam da temática 

“solidão dos idosos em tempos de pandemia da COVID-19”, 

publicadas nos Jornais Estadão, Folha de S. Paulo, Super 

Notícia e OGlobo, principais jornais online brasileiros de grande 

circulação, no período de fevereiro a junho de 2020.  

 Utilizou-se a busca sistemática ao acervo digital dos 

jornais, considerando a seguinte expressão “solidão dos idosos 

na pandemia". Foram selecionadas apenas reportagem e/ou 

notas em colunas. 

 Os critérios de inclusão estabelecidos foram: matérias 

que correspondessem ao período de interesse da pesquisa; 

que tivessem como temática principal a relação da pandemia 

da COVID-19 com a solidão da pessoa idosa; reportagens 

disponibilizadas online integralmente. Excluíram-se matérias 

que abordassem o tema com público não idoso, como adultos 

jovens ou crianças. 

Foram encontradas 99 matérias. Após leitura completa 

destas, foram selecionadas 19 notícias que satisfaziam aos 

critérios pré-estabelecidos, como exposto na Tabela 1. 

Elaborou-se um corpus de análise, a partir das matérias 

selecionadas, construído em arquivo único de texto. 
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Tabela 1: Frequência das notícias sobre a solidão das pessoas 
idosas durante a pandemia da COVID-19, segundo o jornal, no 
período de fevereiro a junho de 2020. 

Notícias selecionadas por jornal   Tipo               n°      

OGlobo 8 (42%) Coluna 
Reportagem 

6 
2 

Super Notícia  3 (16%) Coluna 
Reportagem 

3 
0 

Estadão 5 (26%) Coluna 
Reportagem  

5 
0 

Folha de S. Paulo 3 (16%) Coluna 
Reportagem 

1 
2 

Fonte: pesquisa online. 

 

Para uso das informações obtidas nas matérias e 

tratamento dos dados, selecionou-se o software IRAMUTEQ 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires), que avalia os conteúdos textuais, 

organiza e elenca os elementos considerados mais 

significantes em um dendrograma, resultando na Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD). Esta tem como intuito 

organizar as classes de palavras obtidas após a análise. 

Permite, ainda, que seja possível a identificação das palavras 

mais relevantes do corpus (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

O relatório gerado pelo IRaMuTeQ classificou como 

relevante 72,5% do material. Para garantir um resultado 

fidedigno, é aceitável a classificação de, no mínimo, 70% das 

unidades textuais (CAMARGO; JUSTO, 2013). Foram geradas 

quatro classes, as quais apresentam afinidades entre si, 

representando o corpus lexical mais prevalente nas matérias 
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que tratam da temática. A partir disso, serão feitas as 

interpretações de cada classe. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa sobre às consequências do 

isolamento social ocasionado pela pandemia para a população 

idosa geraram um dendrograma, que foi dividido em quatro 

classes formadas a partir da proximidade lexical do conteúdo 

das matérias jornalísticas. 

O corpus textual deu origem a dois eixos. O primeiro se 

subdividiu, dando origem a classe 3 e classe 2; o segundo eixo 

também se subdividiu e originou as classes 4 e 1. Portanto, para 

a compreensão e visualização dessas classes, é necessário a 

apresentação do dendrograma (Figura 1). A partir dele, é 

possível identificar cada classe e os percentuais das palavras 

com maior grau de significância no corpus. 

A mais prevalente foi a classe 1 – Pandemia da COVID-

19 como propulsora da solidão dos idosos (31,9%), seguida 

pela classe 4 – Consequências do isolamento social para 

idosos (29,3%), classe 2 – Desafios familiares (24,4%) e, 

finalmente, a classe  3 – Transtornos na população idosa 

ocasionados pela COVID-19 (14,4%). As classes citadas foram 

nomeadas de acordo com o seu conteúdo de destaque.  
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Figura 1. Dendrograma da Classificação Hierárquica 

Descendente com as partições do corpus da pesquisa. 2020. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao compreender as representações expressas nas 

classes formadas a partir dos resultados, percebeu-se que 

retratam as particularidades do momento atual da pandemia do 

Classe 1 (31,9%) 

Palavra   Chi2 

 Pessoa  39.14 

 Idoso   35.67 

 Visita   16.0 

 Velho   14.34 

 Existir   13.04 

 Cuidador    13.04 

 População  13.04 

 Presente  13.04 

Possibilidade  1304 

 Crise  13.04 

 Viver  13.03 

 Criar  11.65 

 Ação  11.65 

 Sozinho  10.63 

Classe 4 (29,3%) 

Palavra Chi2 

 Doença   38.87 

 Ansiedade 28.34 

 COVID-19 21.57 

 Morte 19.44 

 Sentido 17.51 

 Sintonia 15.83 

 Apresentar 15.83 

 Médico  14.78 

 Isolamento 

Social 

14.49 

 Perda 13.38 

 Fato   13.38 

 Número 12.23 

 Grave 12.23 

 Acreditar 12.23 

Transtorno 12.23 

 Angústia  12.23 

 Pai 10.97 

Sentimento  9.76 

Classe 2 (24,4%) 

Palavra    Chi2 

 Voltar 22.1 

 Celular 20.8 

  Sempre 20.63 

Diariamente 18.89 

Tentar 17.23 

Amar 14.54 

Usar 14.36 

Bem 13.84 

Até   12.96 

Agora 12.56 

Ligação 12.52 

Visitar 12.52 

Utilizar 12.52 

Prático 12.52 

Sol 12.52 

Oportunidade 12.52 

Computador 12.52 

Classe 3 (14,4%) 

Palavra    Chi 2 

 Neto 73.43 

 Avô 42.2 

 Dono 41.7 

 Ano 35.46 

 Colocar 30.19 

 Filho 28.71 

 Morar 26.17 

 Laura 24.12 

 Reunir 24.12 

 Bisneto 24.12 

 Heleno 23.6 

 Mês 20.54 

 Local 18.04 

 Belo    

Horizonte 

18.04 

 Ouvir 17.76 

 Triste 17.76 
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novo coronavírus, vivenciadas com certa particularidade pela 

população idosa e noticiada pela mídia, com enfoque nas 

consequências que o isolamento social gerou.  

As reportagens acabam evidenciando a mudança 

drástica na rotina de milhares de idosos brasileiros, que se 

encontraram subitamente como o principal grupo de risco 

vulnerável a desenvolver complicações mais graves do 

coronavírus. Por isso, o isolamento social se torna 

demasiadamente necessário, desencadeando também solidão 

e risco para quadros de depressão e ansiedade. Além disso, 

retrata o panorama da tecnologia e projetos voluntários como 

ferramentas de enfrentamento destes problemas por idosos.  

A classe 3, Transtornos na população idosa ocasionados 

pela COVID-19, abarca o cenário pandêmico pelo novo 

coronavírus e seus impactos na saúde mental das pessoas 

idosas. As palavras com maior grau de significância foram 

“neto”, “avô”, “dono”, “ano”, “colocar”, “filho”, “morar”, “reunir”, 

“bisneto”, “ouvir” e “triste”. Os trechos a seguir, retirados das 

matérias, expõem estas ideias. 

  
“É evidente que, para muitas pessoas 
idosas, o impacto da covid_19 e do 
distanciamento_social tem sido vivenciado 
como algo traumático, fonte de grande 
ansiedade” (texto 13). 
  
“Quem não apresenta nenhum transtorno 
de saúde emocional também pode se 
abalar motivados pela alteração repentina 
da rotina, o medo de contágio, a ansiedade 
gerada pelas incertezas relacionadas 
desde o adoecimento, o medo da perda de 
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entes queridos até as incertezas 
econômicas” (texto 19).  
  
“Isso porque os quadros de solidão e 
tristeza intensificam a possibilidade de 
depressão, comprometendo não apenas a 
saúde mental” (texto 19). 
   

O isolamento desencadeia a desconexão social, 

modificando a rotina da população como um todo, 

principalmente dos idosos, a faixa etária menos acostumada 

com as tecnologias, que nesse período se tornou a via mais 

acessível de comunicação e interação social. Além disso, eles 

aumentam potencialmente a inatividade por estarem restritos 

ao ambiente domiciliar, podendo também incluir o uso de 

drogas e potencializar o sentimento de solidão, previamente 

existente nessa população, pois muitos vivem abandonados 

pelos seus familiares. Estas circunstâncias têm um impacto 

adverso na saúde mental (GARCÍA-FERNÁNDEZ, 2020). 

 O momento de pandemia proporciona maior fragilidade 

psicológica, principalmente para a pessoa idosa que, por fazer 

parte do grupo de risco, precisa seguir o isolamento social de 

forma impositiva. Dessa forma, os vínculos familiares e 

interações sociais são afetadas, proporcionando, assim, 

sentimentos como solidão e medo de contrair a doença, o que 

pode acarretar direta ou indiretamente consequências à saúde 

mental desta população. Ressalta-se, assim, a necessidade de 

um olhar mais atento a todo este contexto (DE LEO, 2020). 

 Desse modo, o contato reduzido do idoso com a sua rede 

social pode ocasionar um aumento de transtornos mentais 

como ansiedade e depressão. Para os que possuem doenças 
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de ordem mental pré-existentes, o prognóstico pode ser 

afetado, como também alterado os resultados esperados para 

os que se encontram em tratamento (PALMER et al., 2020).  

 As notícias elencadas nessa classe dão conta da 

influência do isolamento e distanciamento social sobre a vida 

de pessoas mais velhas, com forte impacto no seu cotidiano. 

Embora seja um “mal necessário”, estas medidas acabam por 

acarretar outros problemas enquanto protegem os indivíduos da 

COVID-19. 

Os desafios enfrentados pela família para diminuir a 

solidão dos idosos durante a pandemia tem maior ênfase na 

classe 2 - Desafios familiares. As palavras com maior destaque 

foram “volta”, “celular”, “diariamente”, “tentar”, “amar”, “usar”, 

“ligação”, “visitar”, “utilizar”, “prático”, “oportunidade” e 

“computador”.  O cenário citado será explanando nas matérias 

a seguir:  

 

“É importante que exista um cuidado diário para 

que os idosos se sintam queridos.” (texto 09). 

 

“Meus filhos estão fazendo todas as compras e 

cuidam de nós como podem, à distância. 

Sabemos que é necessário que seja assim por 

enquanto, mas é muito sofrido” (texto 10) 

 

“A dificuldade inicial era que, toda vez que a 

família queria se comunicar com os avós, uma tia 

tinha de levar o próprio celular até a casa deles” 

(texto 18). 
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O atual momento requer dos indivíduos maior resiliência 

diante deste momento de pandemia, principalmente para os 

idosos, que se encontram mais vulneráveis. Ademais, famílias 

que possuem pessoas idosas na sua composição também 

estão enfrentando novos desafios com mudanças na rotina e 

socialização (XIE et al., 2020). 

Portanto, existe a necessidade de adaptação, mediante 

aos diversos arranjos familiares. Ressalta-se que há pessoas 

idosas em diversas condições. No caso daqueles que residem 

em Instituições de longa Permanência (ILP), há uma dificuldade 

de manter os vínculos afetivos estreitos, de forma presencial, 

entre a família e os residentes. Nestes casos,  houve restrição 

severa nas visitas, solicitando dos familiares a introdução de 

dispositivos tecnológicos como alternativa para manter contato 

com os parentes e aliviar os temores ocasionados pela 

pandemia (HAMMAERSCHMIDT; SANTANA, 2020). 

       Para as famílias que dividem o domicílio com pessoas 

idosas também há obstáculos a serem enfrentados. Com o 

isolamento social, o convívio entre as pessoas no âmbito 

familiar se tornou mais constante e, mesmo com essa 

aproximação, é comum que os idosos se sintam inquietos e até 

mesmo ansiosos por não estarem realizando as atividades que 

faziam parte de seu dia-a-dia, como grupos de recreação, 

exercícios e afazeres em meio externo (OLIVEIRA et al., 2020). 

De acordo com o exposto, sugere-se aos familiares que 

busquem promover atividades que possam suprir tal carência, 

inserindo ocupações que sejam capazes de serem usufruídas 

por todos. São desafios diários lançados às famílias, que devem 

ter soluções acordadas entre os seus membros e amigos, 

contribuindo para dirimir os transtornos e medo do abandono. 
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 O enfoque dado às consequências do isolamento social 

para os idosos teve maior representatividade na classe 4 - 

Consequências do isolamento social para idosos. As palavras 

com maior grau de importância foram “doença”, “ansiedade”, 

“COVID-19”, “morte”, “sintoma”, “médico”, “isolamento social”, 

“perda”, “transtorno”, “angústia”, “pai” e “sentimento”. Os 

trechos a seguir discorrem sobre quais foram as consequências 

sofridas pela população idosa com a implementação do 

isolamento e distanciamento social, de acordo com a mídia 

jornalística. 

“Nós é que sofremos mais, a gente fica muito triste 

por não poder estar junto. Agora eles não podem 

sair. Ver os filhos e netos faz parte da rotina. E, de 

repente, eles perderam tudo isso” (texto 01). 

 

“Isolada em casa desde 19 de março, ela estava 

angustiada e deprimida diante da solidão e da 

ameaça da covid-19” (texto 03). 

 

“Na velhice, muitos já sofrem com a solidão e o 

isolamento social pode fazer com que tudo fique 

pior” (texto 05). 

 

“Muitas pessoas poderão sofrer com problemas 

de depressão e ansiedade gerados pelo 

isolamento social” (texto 15). 

 

A reclusão do âmbito social, falta de relacionamentos 

interpessoais como conversas e trocas de experiências, 
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potencializam o sentimento de solidão dos idosos em 

isolamento social (MANSO; COMOSAKO; LOPES, 2018). 

Ademais, há vários estudos que comprovam que o 

isolamento social para a população idosa pode ser prejudicial, 

afetando-os negativamente. Segundo pesquisas sobre o tema, 

pode-se aumentar consideravelmente os níveis de inflamação 

e hormônios relacionados ao estresse, acrescendo a 

probabilidade de doenças crônicas sistêmicas e suicídio. 

Outrossim, o isolamento social pode acelerar o processo de 

declínio funcional (MANSO; COMOSAKO; LOPES, 2018). 

O distanciamento consiste em evitar o contato de pessoa 

a pessoa em menor distância, enquanto o isolamento social se 

refere a reclusão total dos indivíduos. Portanto, é imprescindível 

que evitem aglomerações para diminuição do risco de infecção 

(SILVA et al., 2020). 

Embora sejam várias as consequências, a OMS 

recomenda como forma mais eficaz para combater a 

propagação do novo coronavírus a adesão ao isolamento e 

distanciamento social. Num momento tão delicado quanto o que 

está sendo vivenciado, é complicado escolher entre manter-se 

isolado e diminuir as chances de infecção pelo coronavírus, 

mas arcar com outros tipos de consequências. Por isso, os 

cuidados com a saúde mental dos idosos devem ser 

redobrados. 

 A pandemia da COVID-19 como fator potencializador da 

solidão nos idosos será apresentada na classe mais 

predominante, classe 1 - Pandemia da COVID-19 como 

propulsora da solidão dos idosos, tendo como palavras de 

maior representatividade “pessoa”, “idoso”, “visita”, “velho”, 

“existir” “cuidador”, “população”, “crise”, “viver”, “criar”, “ação” e 
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“sozinho. Adiante, trechos das matérias sobre o que trata esta 

classe. 

  

“Uma tristeza coletiva, que deve ser 

compreendida e respeitada para que o sofrimento 

não se transforme em depressão e para que 

possamos chorar as perdas, para conseguir em 

um novo momento, de um novo mundo, seguir 

adiante” (texto 01). 

  

“Mais de meio milhão de brasileiros em idade 

avançada declararam necessidade de atenção 

que não recebem. É um cenário agravado pela 

pandemia da covid_19” (texto 03). 

  

“As pessoas reclamam muito que os idosos estão 

nas ruas na quarentena, mas têm que entender 

que muitos estão sozinhos e tristes dentro de 

casa” (texto 04). 

  

“Enquanto os jovens recorrem à tecnologia para 

atenuar o isolamento social, muitos idosos têm 

vivido um período de maior solidão, por não terem 

a mesma habilidade em usar smartphones e 

computadores” (texto 18). 

  

       A solidão se caracteriza por ser um sentimento negativo, 

angustiante, que proporciona ao indivíduo uma quebra no seu 

bem-estar emocional e físico. Trata-se de uma experiência 

desagradável que gera dor a quem sente e dificuldade em 
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expressar esse tenebroso sentimento.  Necessidade de 

relações sociais podem advir do sentimento de solidão. É válido 

pontuar que a solidão não está ligada necessariamente pela 

sensação de estar só. Também pode estar ligada a 

determinada relação social que o indivíduo carece (AZEREDO; 

AFONSO, 2016). 

       Durante a pandemia da COVID-19, com a 

implementação do isolamento social, o sentimento de solidão, 

que muitas vezes já existia, está sendo mais evidenciado em 

idosos, como mostram as notícias.  

Sensação de impotência, medo, ansiedade, tédio, 

irritabilidade, estresse e solidão são as mais visualizadas na 

população idosa devido a alterações cognitivas e funcionais, 

normais no processo de envelhecer. A pessoa idosa se torna 

mais propícia a esses sentimentos que, devido a pandemia da 

COVID-19, se potencializaram (LIMA, 2020).   

Logo, ressalta-se a urgente necessidade de amenizar os 

efeitos que a pandemia do novo coronavírus está acarretando, 

com suporte da família, que tem um importante papel diante 

desse contexto, podendo contribuir de forma significativa no 

estreitamento dos laços, mesmo que de forma virtual (VELHO; 

HERÉDIA, 2020). 

Nota-se, nos trechos retirados das matérias jornalísticas, 

o quanto o isolamento social está sendo nocivo e aumentando 

o sentimento de solidão na população idosa, acarretando um 

adoecimento emocional, mesmo que ele seja necessário. 

Desse modo, cabe também aos profissionais de saúde estarem 

junto das famílias, contribuindo para o incetiv à adoção de 

medidas que diminuam o sofrimento do idoso enquanto o 

isolamento e distanciamento social perdurar 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos a partir desse estudo 

demonstraram que a pandemia da COVID-19 é uma condição 

propulsora à solidão da população, especialmente de idosos, 

sentimento no qual o indivíduo sente profunda sensação de 

estar sozinho, afetando assim o bem-estar, podendo se agravar 

e acarretar o desenvolvimento de distúrbios mentais, como 

depressão e ansiedade. Ressalta-se que a falta do contato da 

pessoa idosa com o seu círculo interacional acaba 

vulnerabilizando-os psicologicamente, por não compartilharem 

as suas necessidades e angústias. Foi observado maior 

necessidade de atenção e afeto a esse grupo populacional.  

 As classes conseguiram retratar esse momento de forma 

panorâmica, tornando evidente as modificações propiciadas 

pelo isolamento social, causando maior fragilidade psicológica 

devido a solidão e potencializando o desenvolvimento de 

transtornos mentais.  

Além disso, os desafios enfrentados pela família como 

agente de apoio à saúde mental dos seus entes queridos mais 

velhos também foram descritos. Os idosos, por não possuírem 

domínio da tecnologia e seus dispositivos, requerem uma maior 

atenção para que consigam se apropriar do uso e, assim, 

manter contato social, podendo aliviar os temores ocasionados 

pela pandemia. Ademais, os familiares podem inserir atividades 

cognitivas e físicas para os idosos, dinamicizando o cotidiano e 

proporcionando melhor convívio. 

Ainda foram vistas as consequências do isolamento 

social vivenciadas pelos idosos diante da pandemia. Como 
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grupo de maior vulnerabilidade, o isolamento social é a maneira 

mais eficaz de proteção ao contágio do vírus, embora acabe 

acarretando na falta de assistência e potencialidade para 

prejuízos à saúde. Logo, aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento de doenças crônicas, como também o 

aceleramento do declínio funcional. 

Finalmente, a pandemia da COVID-19 foi retratada como 

fator potencializador da solidão nos idosos, afetando a rotina e 

o bem estar emocional e físico do indivíduo. O isolamento pode 

acabar se tornando nocivo à saúde do idoso, mesmo sendo 

imprescindível diante da pandemia.  

Portanto, é necessário que as famílias, cuidadores, 

pessoas próximas e profissionais de saúde voltem sua atenção 

às necessidades de idosos, diminuindo a vivência do 

sentimento de solidão e suas adversidades ao bem-estar geral. 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi investigar as 
representações socias expressas na mídia jornalística sobre 
pessoas idosas LGBTQIA+. Para tanto, foram analisadas 30 
matérias disponíveis em sites jornalísticos entre os anos de 
2015 a 2020. O processamento dos dados foi realizado por 
meio da Classificação Hierarquica Descendente, no software 
IRAMUTEQ, sendo os resultados expostos em um 
dendrograma. Os elementos foram agrupados em quatro 
classes de palavras: Especificidades da Velhice LGBTQIA+ e 
Políticas Públicas (24,5%); Vivências da Sexualidade e o 
Convívio Familiar (34,6%); Transformações Pessoais e 
Conflitos Internos (20,2%); Instituições de Apoio e o 
Atendimento aos Idosos LGBTQIA+ (20.7%). As 
representações sociais da mídia sobre as pessoas idosas 
LGBTQIA+ versam acerca do duplo preconceito vivenciado por 
tal população: somam-se as discriminações relacionadas à 
velhice e à orientação sexual ou identidade de gênero. Também 
apontou-se uma maior vulneralibilidade socioeconômica, 
solidão, abandono, desenvolvimento de doenças crônicas e 
problemas relacionados à saúde mental muito comumente. A 
mídia indica que o duplo preconceito e a violência estrutural na 
vivência dos idosos LGBTQIA+ ao longo de toda a vida, além 
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da falta de políticas públicas específicas, geram os problemas 
referidos. Finalmente, as representações sociais abordadas 
demonstram os aspectos negativos na experiência de vida 
dessa população, detendo-se de forma mais frequente à 
homossexualidade.  
Palavras-chave: Idoso. Minorias Sexuais e de Gênero. 
Representações Sociais. Meios de Comunicação de Massa. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Devido ao progressivo e rápido crescimento quantitativo 

de pessoas idosas, essas têm se configurado como umas das 

populações mais representativas numericamente no mundo. 

Nesse sentido, o envelhecimento tem se estabelecido como 

uma relevante pauta no âmbito social e político (ARAÚJO, 

2018; MIRANDA et al., 2016). À medida que ocorre, o 

envelhecimento implica em várias mudanças sociais, 

psicológicas e corporais no indivíduo (ROUGEMOUNT, 2016).   

No entanto, é mais do que uma série de modificações 

biológicas que acontecem ao longo do tempo (SANTOS; 

NASCIMENTO, 2020). O envelhecimento é um processo 

impactado pelos condicionantes e determinantes socias da 

conjuntura que o indivíduo vive, como o trabalho, posições de 

classe, a cultura, contexto socioeconômico e fatores biológicos 

(CARLOS et al., 2018). 

Para Araújo (2018), a velhice é uma construção social 

que vai sendo modelada por meio de todo o conjunto de 

vivências que a pessoa experiencia ao longo da vida. Dessa 

forma, tem caráter plural e os indivíduos apresentam variadas 

identidades e formas de lidar com o envelhecimento (LIRA, 

2018).  
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Assim como as culturas, classes sociais e sociedades 

são múltiplas, também não existe uma velhice típica e padrão 

(SANTOS et al., 2020). Santos e Nascimento (2020) ressaltam 

a necessidade de um olhar crítico e social para esse processo. 

Entretanto, o entendimento sobre o envelhecimento numa 

perspectiva psicossocial foi negligenciado durante muito tempo 

(MANTOVANI et al., 2016).  

Apesar do crescimento acelerado da população idosa e 

desenvolvimento de estudos sobre o tema, muitos estereótipos, 

preconceitos e diversos tipos de violência ainda não foram 

desconstruídos e acabam por colocar a pessoa idosa à margem 

da sociedade. Ainda predominam estigmas relacionados à 

inutilidade, deterioração e ausência de sentimentos e desejos. 

Uma das esferas mais afetadas por esses problemas na vida 

das pessoas idosas é a sexualidade e os relacionamentos 

afetivos-sexuais. Encara-se os idosos como assexuais e seus 

desejos são, grande parte das vezes, corrompidos (ALMEIDA; 

LOURENÇO, 2010).  

Mesmo ainda sendo uma temática negligenciada, a 

sexualidade tem sido discutida em diversas áreas, dentre elas 

a política, antropologia, ciências sociais e saúde (FERREIRA et 

al., 2018). É configurada por uma construção histórica e 

cultural, que acompanha o desenvolvimento humano ao longo 

da vida dos sujeitos. Não se esgotando nas dimensões 

fisiológicas, envolve necessidades e experimentações 

emocionais, prazer, bem-estar, autoestima e as relações 

(ARAÚJO, 2018). 

A sociedade ainda sustenta um discurso negativo sobre 

a relação entre velhice e sexualidade, fazendo manutenção da 

ideia de que a pessoa idosa não pode mais vivê-la, como se o 
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envelhecimento trouxesse por si só o desinteresse por essas 

vivências e práticas (ARAÚJO, 2018).  

De acordo com Carlos et al., (2018) e Araújo (2018), 

apesar da gerontologia e geriatria virem estudando a relação 

entre a velhice, sexualidade e gênero, essas discussões tem se 

apresentado com um viés que universaliza e generaliza as 

experiências. É por meio de uma perspectiva majoritária 

heterossexual e cisgênero que tais experimentações tem sido 

exploradas e apresentadas nesses debates. O recorte das 

diversidades sexuais e de gênero e suas particularidades e 

subjetividades não tem sido levadas em conta.  

Em meio a diversidade existente de identidades de 

gênero e orientações sexuais, existe uma supremacia que 

evidencia e torna a cisnormatividade e heteronormatividade 

como racionalidades que orientam as dinâmicas sociais 

(ARAÚJO, 2018). Incorpora-se de forma compulsória, 

obrigatória e totalitária esse padrão e são criadas prescrições 

que controlam e regulam a cultura, as instituições, as normas, 

as expectativas do outro e as relações interpessoais.  

A supremacia heteronormativa, cisnormativa e binária 

que estabelece as vivências e existências da população 

LGBTQIA+ como ilegítimas, tem relação direta com as 

LGBTfobias. Em décadas passadas, os estigmas vivenciados 

por essas pessoas era praticado também por meio de leis que 

criminalizavam e configuravam como doenças a 

homossexualidade, bissexualidade e a transexualidade 

(ARAÚJO, 2018). 

Diante de toda a problemática social que a população 

LGBTQIA+ enfrenta, quando se é idoso esse preconceito é 

duplicado. Segundo Carlos et al., (2018), a sexualidade é uma 

temática negligenciada no processo de envelhecimento, e isso 
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é ainda mais evidenciado quando se trata das minorias sexuais 

e de gênero. Dessa forma, a velhice também passa pela 

suposição de que todos estão e devem estar dentro das normas 

sociais estabelecidas pelos ideais da heterocisnormatividade. 

Isso dificulta que a diversidade e as múltiplas realidades da 

população idosa, no que tange à sexualidade e gênero, sejam 

enxergadas,  mantendo o tema longe das preocupações 

sociais, além de padronizar e generalizar as políticas públicas 

e o cuidado direcionado à população idosa (CRENITTE, 2019).  

A violência estrutural e a heterocisnormatividade têm 

forte influência no processo de envelhecer, pois os 

desdobramentos da soma desses fatores ao longo da vida 

culminam fortemente para situações de solidão e isolamento 

social. Isso favorece a negação da própria identidade de gênero 

ou orientação sexual e impõe a necessidade de adequação aos 

padrões de jovialidade e beleza, para que assim possam ser 

integrados socialmente (CRENITTE, 2019).  

Além disso, o panorama de tal problemática também é 

composto, segundo Henning (2017) e Crenitte (2019), pelo fato 

de que as pessoas idosas de hoje, viveram um contexto de 

extrema perseguição, repressão e estigmatização, além de 

experienciarem políticas públicas que perpetuavam esses 

problemas. Dessa forma, a geração atual de idosos LGBT é a 

primeira que representa a possibilidade desses sujeitos 

alcançaram a velhice, vivenciando-a acobertados pelo mínimo 

de direitos e proteção, além de maior aceitação por parte da 

sociedade em geral. Mesmo assim, apesar dos avanços nas 

conquistas de direitos e políticas públicas que a pessoa idosa e 

o Movimento LGBTQIA+ tem obtido, as velhices LGBTQIA+ 

continuam invisibilizadas e à margem dos debates e da 

participação social (CRENITTE, 2019).   
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Nesse interim, as Representações Sociais (RS) 

procuram compreender trocas simbólicas, discursos e a 

materialização da realidade na vida dos indivíduos. Essa 

dinâmica se dá por meio de processos de normalização e 

influência que fazem parte da construção da realidade 

(RIBEIRO; ANTUNES-ROCHA, 2016). Aliado a isso, sendo a 

mídia jornalística um espaço de índice da realidade e prática 

social, é a partir da Teoria das Representações Sociais, 

partindo da mídia jornalística, que o trabalho foi desenvolvido, 

com o intuito de entender como as velhices LGBT têm sido 

pensadas, relatadas e configuradas por meio de uma amostra 

dessa realidade midiática.  

 A importância da pesquisa se configura por meio das 

lacunas apresentadas na literatura em relação à população 

idosa LGBTQIA+, como a invisibilidade da problemática no 

âmbito social e político, poucas publicações científicas sobre o 

assunto e ausência de políticas públicas que contemplem essa 

população específica (ARAÚJO, 2018; CRENITTE, 2019).  

Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo 

investigar as representações socias expressas na mídia 

jornalística sobre pessoas idosas LGBTQIA+.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e de 

abordagem qualitativa. Para alcançar o objetivo deste, foi 

construído um corpus textual por meio de matérias jornalísticas 

que falassem sobre velhices LGBTQIA+ no período de 2015 a 

2020, disponíveis em sites de jornais de grande circulação do 

Brasil. 
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Utilizou-se a busca sistemática nos acervos digitais dos 

seguintes jornais: O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Carta 

Capital, El País, G1 Globo, UOL, Rede Brasil Atual, 

GAÚCHAZH, Correio Brasiliense, Diário da Região, Metrópoles, 

O Tempo e National Geographic. Foram utilizadas os seguintes 

descritores para a busca: “idosos LGBT”, “velhices LGBT” e 

“envelhecimento LGBT”.  

Os critérios de inclusão foram: matérias publicadas no 

período de 2015 a 2020; que tivessem como tema principal 

pessoas idosas LGBT; que o texto estivesse disponível online 

na íntegra. As matérias que não estavam disponíveis de forma 

gratuita foram acessadas por assinatura digital. Assim, foi 

possível incluir o máximo de matérias para o estudo. Excluíram-

se as matérias que abordassem o tema de forma superficial. 

Após a busca nos acervos digitais de cada site, foram 

encontradas, no total, 469 matérias. Foi realizada a leitura dos 

títulos e dos textos na íntegra. Aplicados também os critérios de 

inclusão, foram selecionadas de forma definitiva 30 matérias. 

Em seguida, as reportagens foram organizadas em uma 

planilha com as seguintes informações: nome do jornal, data de 

publicação, título da matéria, temática e link de acesso. Para 

que o processamento dos dados fosse realizado, também foi 

criado um documento único em bloco de notas com o texto na 

íntegra de todas as matérias selecionadas, o corpus textual.  

O tratamento dos dados foi feito por meio do software 

IRAMUTEQ (Interface de R pour analyses Multidimensionelles 

de Textes et de Questionnaires). Para o presente trabalho, foi 

utilizada a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), a 

qual agrupa em classes as palavras e contextos mais 

importantes do corpus textual.  
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Após o processamento dos dados no software, o relatório 

gerado indicou como relevantes 77.79% do material. É aceitável 

para a garantia da estabilidade dos resultados, no mínimo, 70% 

de análise das unidades do texto (DE OLIVEIRA SALVADOR et 

al., 2019; GALENO et al., 2018). Prosseguiu-se com a análise 

e interpretação dos resultados gerados, que é de essencial 

responsabilidade do pesquisador. 

Considerando que o estudo não envolveu contato direto 

com seres humanos, visto que se trata de uma pesquisa com 

documentos de domínio público, não foi necessário passar por 

avaliação em Comitê de Ética, como indica o Conselho 

Nacional de Saúde por meio de suas Resoluções nº.466/12 e 

510/2016. No entanto, todas a pessoas expostas nas 

reportagens foram protegidas por anonimato nessa pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o processamento dos dados coletados,  o software 

Iramuteq seguimentou o corpus em 770 seguimentos de textos 

e, por meio da Classificação Hierárquica Descendente, foram 

geradas quatro classes: Classe 1 - Especificidades da Velhice 

LGBTQIA+ e Políticas Públicas (24,5%); Classe 2 - Vivências 

da Sexualidade e o Convívio Familiar (34,6%); Classe 3 - 

Transformações Pessoais e Conflitos Internos (20,2%); E, 

finalmente, a Classe 4 - Instituições de Apoio e o Atendimento 

aos Idosos LGBTQIA+ (20.7%). 

Estas foram formadas a partir da proximidade lexical das 

matérias jornalísticas, nas quais se observa um amplo contexto 

representacional. Estão sistematizadas visualmente por um 

dendrograma (Figura 1), que apresenta também a porcentagem 

dos conteúdos em relação ao todo e sua significância.  
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As quatro classes foram separadas em dois subgrupos. 

O primeiro originou a classe 4; o segundo foi subdividido em 

mais três eixos e deu origem às classes 1, 3 e 2. A partir das 

análises, cada classe foi nomeada de acordo com os conteúdos 

específicos de que trata.  

 

Figura 1. Dendrograma da Classificação Hierárquica 
Descendente com as partições do corpus da pesquisa. 2020. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

Classe 4 (20,7%) 

Palavra % 

 Atendimento 58.14 

 ONG  38.92 

 Centro de 
 convivência 

35.62 

Eternamente 
 Sou 

30.86 

 São Paulo 29.71 

 Promover  26.56 

 Formação 
 Profissional 

24.81 

 Serviço de 
 saúde 

23.03 

Organização 20.5 

 Prefeitura 100.00 

 Jurídico  100.00 

 Iniciativa 100.00 

 Projeto 71.43 

 Curso 87.5 

 Espaço  66.67 

 Faculdade  100.00 

 Coletivo 69.23 

 Pioneiro 85.71 

 Evento 77.78 

 Sage 77.78 

Classe 1 (24,5%) 

Palavra % 

Envelhecime

nto 

64.81 

 Preconceito  70.27 

 Trans  54,43 

 População 

 LGBT 

59.52 

 Médico 65.38 

 Especialista 75.0 

 Políticas 

 públicas 

64.0 

 Idoso 49.15 

 Dificuldade 60.71 

 Grupo 50.0 

 Brasil 66.67 

 Menor  87.5 

 Travesti 57.69 

 Efeito 100.00 

Classe 3 (20,2%) 

Palavra % 

 Corpo 85.71 

 Transição  88.89 

 Masculino  88.89 

 Começar 63.64 

 Homem 54.84 

 Casado 100.00 

 Trocar 100.00 

 Estudar 100.00 

 Cabelo  100.00 

 Ouvir 72.73 

 Força 77.78 

 Informação 100.00 

 Vestir  100.00 

 Roupa 100.00 

 Feliz  100.00 

 Dinheiro 100.00 

 Cortar 17.39 

 Morrer 75.0 

Classe 2 (34,6%) 

Palavra % 

 Homossexual 77.19 

 Sair  90.91 

 Armário 100.00 

Relacioname

nto 

100.00 

 Viver 65.96 

 Família 69.23 

 Sexualidade 79.17 

 Vida 62.07 

 Aceitar  87.5 

 Geração  100.00 

 Falar 70.97 

 Casamento 91.67 

 Parceiro  90.91 
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A classe 4, Instituições de Apoio e o Atendimento aos 

Idosos LGBTQIA+, com prevalência de 20.7%, teve como 

principais palavras “atendimento”, “ONG”, “centro de 

convivência”, “Eternamente Sou”, “São Paulo”, “formação 

profissional” e “serviço de saúde”, entre outras. Nela é 

destacado o cenário de atendimento aos idosos LGBTQIA+ na 

perspectiva dos serviços públicos e dos profissionais, 

principalmente na área da saúde. Também são evidenciadas as 

iniciativas voltadas para o acolhimento a essa população.  

O atendimento e acesso aos serviços de saúde merece 

destaque. As matérias apontam que há um padrão nas práticas 

profissionais e nos serviços de saúde. Assim, os profissionais 

parecem partir da ideia de que todos são heterossexuais e cis 

gênero, não estabelecendo diálogos acerca disso. Também é 

apontado que quando os idosos LGBT revelam estes aspectos, 

o atendimento parece se tornar mais breve.  

Ao passo que geram o medo da discriminação, os 

serviços de saúde contribuem para o estado de vulnerabilidade 

dessa população. Sem os cuidados de saúde necessários, os 

riscos de depressão, doenças crônicas, abuso de substâncias 

psicoativas e isolamento social aumentam. A mídia também 

relata riscos de pessoas trans procurarem terapia hormonal em 

locais clandestinos. Em contrapartida, a literatura afirma que um 

atendimento que leva em conta a orientação sexual e 

identidade de gênero do usuário é mais satisfatório e promotor 

de saúde (CRENITTE, 2019). 

A classe 4 explora, ainda, o medo de buscar ajuda, o 

constrangimento e a falta de confiança desse grupo para com 

os serviços e profissionais, decorrentes da violência estrutural 

que também corrompe o direito de um atendimento integral. Já 

na perspectiva dos profissionais de saúde, a mídia refere falta 
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de conhecimento sobre gênero e sexualidade e baixa 

aceitação.  

“Na verdade, como o padrão presumido é o da 

heteronormatividade, o profissional de saúde nem 

costuma perguntar qual é a orientação sexual da 

pessoa, disse”. (matéria 02) 

Problematiza-se o empenho do poder público na criação 

de estratégias que deem visibilidade e que garantam os direitos 

e bem estar dos idosos LGBT, visto que não existem políticas 

públicas específicas que apontem os caminhos para melhorias 

desse cenário. Em 2011, foi criada a Política Nacional de Saúde 

Integral de lésbicas, gays, bissexuais e trans. Mas tal política 

ainda se mostra inespecífica e insuficiente para a população, de 

acordo com o exposto na mídia pesquisada. 

É bastante evidenciada a criação de locais de apoio e 

cuidados voltados para as necessidades e especificidades 

relatadas. Ainda são poucas organizações destinadas aos 

idosos LGBTQIA+. No Brasil, em 2017 foi fundada a 

EternamenteSOU em São Paulo. Esta ONG proporciona 

atendimentos em diversas áreas, sociabilidade, arte, cultura, 

autonomia e rede de apoio. Além disso, realiza eventos e 

cursos destinados a dar visibilidade e ampliar o conhecimento 

sobre a temática, focando também na formação de profissionais 

(CRENITTE, 2019).  

Os locais de sociabilização são importantes na 

preservação das identidades e características cultivadas por 

esse grupo social, visto que ainda se tem pouca liberdade para 

se expressarem publicamente (ARAÚJO, 2018). 

Na classe 1, Especificidades das Velhices LGBTQIA+ e 

Políticas Públicas, foram evidenciadas a seguintes palavras: 
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“envelhecimento”, “preconceito”, “trans”, “população LGBT”, 

“médico”, “especialista”, “políticas públicas”, entre outras. Esta 

classe traz pontos importantes para o tema, apresentando 

alguns motivos que geram o contexto da vulnerabilidade nessa 

população e os desdobramentos que isso causa, configurando 

de forma detalhada suas especificidades. 

A mídia mostra que a sociedade dispara sobre o 

envelhecimento, enquanto fenômeno isolado, discriminação e 

preconceitos, o que gera conflitos internos e externos para 

pessoas idosas. Porém, quando o fator de envelhecer está 

somado a uma orientação sexual ou identidade de gênero fora 

dos padrões da heterocisnormatividade, esses problemas se 

manifestam de forma mais expressiva, causando maior nível de 

invisibilidade e vulnerabilidade social, como pode ser visto no 

trecho a seguir, retirado de uma das matérias analisadas.  

“Imagine o preconceito já sofrido pelos 

homossexuais e dobre ou triplique quando se fala 

de um idoso gay”. (matéria 08) 

Nesse aspecto, os achados corroboram com a literatura 

referente à velhice LGBTQIA+, que também problematiza o 

duplo preconceito composto pela discriminação relacionada ao 

envelhecimento e pelas LGBTfobias (SANTOS et al., 2020; 

ARAÚJO, 2018). A mídia coloca tal fato como a raiz dos demais 

problemas que se capilarizam na vida dos idosos LGBTQIA+, 

como a solidão e o abandono.  

São expressivas as representações socias da mídia 

acerca da marginalização social, abandono, solidão e omissão. 

As matérias mostram que, de maneira geral, pessoas idosas 

LGBTQIA+ são excluídas da família e pouco podem contar com 

os cuidados de seus parentes. Também apontam a não 
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construção de uma família e o fato de não ter filhos como fatores 

contributivos para os seus problemas. Em convergência a isso, 

um estudo de representações sociais com brasileiros sobre 

velhices LGBT identificou a não construção de uma família 

sendo também apontada como fator determinante para a 

solidão e o abando desses indivíduos (SANTOS et al., 2020).  

Numa pesquisa com estudantes universitários foram 

feitas relações entre a velhice LGBT e a perda de sentido da 

vida, justificada devido à ausência de parceiros e, 

consequentemente, a não procriação (CARLOS et al., 2018; 

ARAÚJO et al., 2019). 

Os dados obtidos nessa classe esboçam implicações 

desse contexto de discriminação, isolamento social e abandono 

na saúde mental das pessoas idosas LGBTQIA+. Verifica-se 

uma preponderância de menções realizadas na mídia 

relacionadas ao impacto da sociedade heterocisnormativa e 

discriminatória, com a prevalência de depressão, ansiedade e 

o uso de substâncias psicoativas. A falta de suporte social da 

população LGBTQIA+ representa, ainda, um cenário 

assustador na presença das síndromes demenciais, cujas 

prevalências aumentam com o envelhecimento (CRENITTE, 

2019).  

Além disso, a classe 1 evidencia,  por meio das 

expressões “armário”, “viver no armário” e “voltar para o 

armário”, as representações socias que a mídia expressa 

acerca das repressões que idosos LGBTQIA+ passam para não 

serem discriminados socialmente ou para receberem os 

cuidados da família ou de uma instituição. Esse dado confirma 

informações já existentes na literatura sobre o fato, as quais 

afirmam que as pessoas LGBTQIA+ se sentem retraídas e 

evitam manifestações de aspectos relacionados à orientação 
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sexual, pois viver dentro do armário parece ser a melhor opção 

para idosos (SANTOS et al., 2020). Adiante, um recorte que 

ilustra tal informação.  

“Aqueles que foram estigmatizados por participar 

da luta pela liberação sexual, no início dos anos 

1970, agora precisam voltar para o armário, se 

quiserem se proteger, afirma”. (matéria 01) 

Diante disso, é importante perceber que a invisibilidade 

é uma especificidade bastante pronunciada nessa população. 

Dessa forma, as atitudes e práticas a serem tomadas para o 

cuidado de pessoas idosas LGBTQIA+ devem prever esse 

fator. A mídia também aponta a falta de dados estatísticos sobre 

tal população como um fator negativo, que contribui para a 

manutenção do contexto de invisibilidade. Nesse sentido, 

Araújo (2018) aponta que as atitudes discriminatórias 

desencorajam muitos idosos LGBT a “saírem” do armário e 

participarem de pesquisas que culminem em benefícios para a 

comunidade. 

De acordo com a mídia, outra especificidade está 

relacionada ao fator financeiro e ao trabalho. É evidenciado que 

o mercado de trabalho também reproduz a discriminação com 

as minorias sexuais e de gênero. Isso afeta a qualidade de vida, 

o poder de consumo e contribuições previdenciárias. A falta de 

aposentadoria também é relatada nos textos. Além disso, 

percebe-se que a estabilidade financeira é um ponto crucial 

para a aceitação social, o que pode agravar ainda mais as 

situações de abandono (CARLOS et al., 2018).  

Nesse contexto, a mídia aponta o duplo preconceito, a 

discriminação, a invisibilidade, vulnerabilidade social, solidão, 

abandono familiar e a dificuldade do acesso ao emprego e 
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renda como fatores que exigem estratégias que promovam a 

equidade social para esses indivíduos. Políticas públicas são 

evidenciadas como importantes para a transformação desse 

cenário e para garantir mais qualidade de vida aos idosos 

LGBTQIA+. A ausência de políticas públicas é considerada pela 

mídia como mais uma especificidade dessa população, visto 

que favorece o cenário de vulnerabilidade da mesma.  

A classe 3, Transformações Pessoais e Conflitos 

Internos, com prevalência de 20.2%, teve como palavras 

evidenciadas “corpo”, “transição”, “masculino”, “homem”, 

“casado”, “cabelo”, “força”, “informação”, “vestir”, “roupa”, entre 

outras. Discorre sobre as transformações que ocorrem com o 

envelhecimento do grupo em estudo, além de processos de 

aceitação e conflitos internos. 

A mídia retrata com expressividade a necessidade 

imposta aos idosos LGBTQIA+ de desconstruírem suas 

identidades para a garantia de sua sobrevivência e cuidados em 

espaços como Intituições de Longa Permanência para Idosos - 

ILPI. Dessa forma, muitos precisam se desfazer de suas 

características físicas como cabelo comprido, vestimentas, 

unhas e até mesmo terapias hormonais. Esse fato é associado 

a problemas relacionados à autoestima e felicidade. 

“É comum transsexuais terem de desfazer o 
processo de transição, cortar o cabelo, tirar as 
próteses, tirar a maquiagem e mudar de roupa 
para serem aceitas ali”. (matéria 01) 

Verificou-se nessa classe que os processos de 

autoconhecimento, autoaceitação e de afirmação da orientação 

sexual ou identidade de gênero na velhice pode representar 

muito sofrimento. Isso ainda se intensifica com estigmas e 

limitações advindas da própria velhice, como limitações físicas, 
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adaptações na vida sexual, condições de saúde e a 

internalização dos padrões sociais de que o corpo maduro não 

é atrativo (ARAÚJO, 2018). 

“O envelhecimento, em si, já causa um certo medo 

na maioria das pessoas; mas, entre os gays, que 

tradicionalmente são identificados por um culto ao 

corpo, à beleza e também à juventude, este medo 

se mostra ainda mais assustador”. (matéria 13) 

Devido à violência estrutural de caráter heteronormativo, 

observa-se que a mídia fala de forma relevante que idosos 

LGBTQIA+ podem sofrer a homofobia internalizada. Esta se 

configura como um contexto no qual o indivíduo tende a negar 

sua orientação sexual ou identidade de gênero. Pode ocasionar 

repulsa e ódio a si mesmo, conflitos internos, dificuldades para 

autoaceitação e, em alguns casos, autodestruição, contribuindo 

para a invisibilidade dessa população (CRENITTE, 2019; 

HENNIG, 2017; ANTUNES, 2017).  

Outro ponto de destaque são os padrões de beleza e 

juventude que geram medo. Crenitte (2019) complementa que 

um dos estereótipos mais enfrentados pelos idosos LGBTQIA+ 

é a necessidade de que se adequem ao padrão social esperado 

miticamente pela sociedade. 

Por fim, a classe 2, Vivências da Sexualidade e o 

Convívio Familiar, foi a mais prevalente (34.6%). Teve como 

palavras evidenciadas “homossexual”, “sair”, “armário”, 

“relacionamento”, “viver”, “família”, “sexualidade”, “casamento”, 

“parceiro” e “juventude”, entre outras. Esta classe apresenta as 

representações expressas na mídia sobre as dificuldades que 

os idosos LGBTQIA+ enfrentam na vivência de suas 

sexualidades, em decorrência da discriminação e da falta de 
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apoio social. Fala também sobre o contexto das relações 

desses idosos com as suas famílias. 

Os dados obtidos nesta classe expressam que a vivência 

da sexualidade de idosos LGBTQIA+ é impactada por fatores 

negativos, que partem da discriminação e da violência estrutural 

contra a população LGBTQIA+. Ao versar sobre essa temática, 

a mídia evidencia que a vivência da sexualidade desses 

indivíduos é permeada pelo medo e receio de assumir sua 

identidade de gênero e/ou orientação sexual devido à 

perseguição, seja na sociedade ou na própria família.  

As expressões “armário”, “sair do armário” e “voltar para 

o armário” são relevantes no contexto dessa classe, visto que 

configura um cenário de repressão da sexualidade. Assim, as 

representações identificadas apontam que muitas pessoas 

acabam vivendo a velhice de forma a negar seus anseios 

acerca da sexualidade ou expressão de gênero. Tais ideias 

estão expressas no seguinte trecho:  

“Boa parte dos idosos LGBT são obrigados a 
esconder sua identidade de gênero, sexualidade e 
voltar para o armário”. (matéria 03) 

Araújo (2018) fala da tomada de decisão de se assumir, 

saindo ou não do armário, como um momento que vem 

acompanhado por dores, mágoas, lutas e separações por conta 

de conflitos gerados pela própria aceitação e pelo medo de uma 

sociedade que discrimina pessoas que afirmam a 

homossexualidade na velhice.  

A mídia também revela que os relacionamentos afetivos-

sexuais desses idosos tendem a não serem vivenciados 

abertamente. As relações acabam assumindo um caráter de 

clandestinidade, sigilo e anonimato. Em alguns casos, homens 

gays se sentem pressionados a manterem relações com 
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mulheres para esconder sua orientação sexual no convívio 

social (ARAÚJO; ROUCO, 2016; ARAÚJO et al., 2019).  

O presente estudo também identificou que a exaltação 

da juventude em detrimento à velhice é mais um fator que 

dificulta a vivência da sexualidade por idosos (ANTUNES, 

2017).  

Na atualidade, tem-se a primeira geração de idosos que 

vive num contexto de menor repressão e com o mínimo de direitos 

garantidos por lei. Por terem vivido numa realidade muito mais 

conservadora, podem ter desenvolvido suas personalidades 

permeadas por conflitos internos e externos, transtornos 

psicológicos e homofobia internalizada (HENNING, 2017).  

As relações familiares também são uma variante 

descritiva importante nessa classe. A mídia mostra que a 

violência com caráter de LGBTfobia também alcança o 

ambiente familiar e corrompe as relações com os idosos 

LGBTQIA+. Quando a pessoa idosa tem sua identidade de 

gênero ou orientação sexual fora dos padrões normativos, a 

marginalização se agrava e os vínculos são rompidos. O 

abandono e o isolamento são as consequências mais relatadas 

advindas dessas relações de intolerância.  

Comparando com idosos contemporâneos que não 

fazem parte das minorias sexuais e de gênero, as relações 

familiares de idosos LGBT são mais frágeis ou inexistentes. A 

literatura presume que é a maior a chance de morarem 

sozinhos, serem solteiros e não terem filhos ou familiares para 

pedir ajuda em caso de uma necessidade de emergência 

(CRENITTE, 2019; CARLOS et al., 2018). Dessa forma, 

confirma as representações da mídia sobre as contribuições 

que as relações familiares tem para o contexto de 
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vulnerabilidade dessa população, conforme expresso no 

recorte exposto logo mais. 

“Se para um idoso normal já é difícil, já são 
abandonados. Imagina uma trans idosa? Quem 
iria cuidar de uma trans idosas?”, questiona. 
(matéria 27) 

No entanto, o termo “família de escolha” é utilizado pela 

mídia para representar a aqueles com quem os idosos 

LGBTQIA+ constroem laços ao longo de suas vivências. Tendo 

em vista que as famílias de origem muitas vezes não os 

aceitam, os excluem e até expulsam de casa, é uma realidade 

que os laços de confiança e companheirismo sejam 

consolidados de maneira alternativa. Masques e Souza (2016) 

corroboram com a mídia nesse sentido e apontam o 

estabelecimento de vínculos com outros que também não 

seguem os padrões. Assim, outras pessoas também 

LGBTQIA+ passam a ser esta família, na maioria dos casos.  

Para além de tudo isso, a mídia traz representações 

sociais que reduzem, majoritariamente, a população LGBTQIA+ 

idosa às pessoas que tem como orientação sexual a 

homossexualidade. Em menor frequência, evidencia vivências 

pessoas trans. Esse fato contribui para a  invisibilidade das 

demais orientações sexuais e identidades de gênero que se 

encaixam na não-binariedade. A denominação de caráter 

homogeneizante dessa população é importante para as lutas e 

debates coletivos, embora não se deva esquecer que “a 

experiência sexual é plural e deságua em campos identitários 

diversos” (MOTA, 2014, p. 26). Destarte, é importante levar em 

conta o caráter múltiplo e heterogêneo dessa população 

(ARAÚJO, 2018).   
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CONCLUSÕES  

As representações expressas na mídia jornalística sobre 

pessoas idosas LGBTQIA+ indicam  que esta população 

experiencia dificuldades no que tange às Políticas Públicas, 

sexualidade, convívio familiar, transformações pessoais do 

esteriótipo advindo do envelhecimento, que pode implicar no 

cuidado (familiar ou institucional), conflitos internos e 

atendimento de saúde. Sofrem com isolamento social, solidão 

e abandono, acarretando também em problemas como a não 

valorização das vivências de gênero dificuldade no acesso a 

direitos previdenciários, implicações negativas na saúde mental 

e física e precarização do cuidado em saúde.  

Os dados obtidos possibilitaram compreender que a 

mídia apresenta, majoritariamente, representações sociais 

negativas acerca das vivências dos idosos LGBTQIA+, focando 

nos problemas e dificuldades sofridas em decorrência da 

violência estrutural e das LGBTfobias.  

São necessárias políticas públicas que deem visibilidade 

para a problemática e que norteiem a implementação de 

serviços que acolham essa população, cuidando das suas 

necessidades e trabalhando suas potencialidades. Essas 

políticas também necessitam investir na formação profissional 

para o cuidado com os mesmos, evitando o preconceito 

institucional. 

A literatura sobre o assunto ainda é escassa, 

principalmente no contexto nacional. Por isso mesmo, é 

importante explorar diferentes contextos e recortes sociais, 

além da realidade particular de cada seguimento dessa 

população, para que seja possível conhecer suas 

especificidades e necessidades de forma não generalizada.  
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No entanto, mesmo ainda havendo poucas matérias que 

contemplem o assunto, a mídia se configura como importante 

cenário de estudo acerca das velhices LGBTQIA+, pois explora 

múltiplos aspectos que perpassam a problemática, 

disponibilizando um conjunto importante de informações que 

ainda não são bem exploradas pela comunidade científica.  
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RESUMO: O estudo objetivou analisar a abordagem da mídia 
jornalística acerca da saúde mental de idosos durante a 
pandemia da Covid-19. Desse modo, foram analisadas 26 
matérias de jornais de grande circulação dos estados da 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, Brasil, entre os 
meses de março a agosto de 2020, que retrataram o tema. 
Utilizou-se o software Iramuteq para analisar o corpus textual 
através do teste de similitude, resultando em 26 textos, com 429 
segmentos analisados, sendo 3824 formas distintas e 409 
segmentos classificados, correspondendo a 95% do corpus. 
Obteve-se a árvore de similitude com dois grandes eixos 
organizadores. Estes foram formados pelas palavras: “idoso” e 
“pessoa”. Os artigos jornalísticos abordaram questões sobre 
vulnerabilidade dos idosos em relação ao novo coronavírus; a 
necessidade do isolamento social; os sentimentos originários 
do distanciamento, da insegurança financeira e do risco de 
contaminar-se e morrer. Além disso, percebeu-se o excesso de 
notícias sobre morte; relatos de aumento dos casos de 
ansiedade e depressão e sugestões de atividades para serem 
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desenvolvidas por pessoas idosas durante o isolamento social. 
Nesse sentido, torna-se indispensável uma atenção 
direcionada para essa população, objetivando encontrar meios 
eficazes de promoção, prevenção e tratamento da saúde 
mental. Destaca-se o papel de relevância dos meios de 
informação na divulgação de notícias confiáveis sobre a 
pandemia e formas de prevenção, evitando o excesso de 
notícias e preservando ou contribuindo para a prevenção do 
adoecimento físico e mental dos idosos. 
Palavras-chave: Saúde mental. Idoso. Pandemia. Isolamento 

social. Mídia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No final de 2019, o mundo foi surpreendido com a 

descoberta de um novo tipo de coronavírus, o SARS-COV-2, 

agente causador da Covid-19, uma doença respiratória de 

gravidade variável, que vai desde sintomas leves, semelhantes 

a um resfriado até uma síndrome respiratória aguda fatal, 

transmitida através de gotículas de indivíduos infectados, 

contato com secreções respiratórias, superfícies e 

equipamentos contaminados (GUAN et al., 2020). 

 O novo coronavírus foi identificado, inicialmente, em 

pacientes, na cidade de Wuhan, China. Rapidamente, 

disseminou-se para outros países, causando doenças 

respiratórias e óbitos em grande escala, especialmente em 

grupos de risco como idosos, gestantes, imunodeprimidos e 

outros (GUAN et al., 2020). 

Em resposta a isso, em janeiro de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) classificou o surto da doença causada 

pelo SARS-COV-2 como uma emergência de saúde pública e 

de interesse internacional, o mais alto nível de alerta da 
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organização. Dois meses depois, a Covid-19 foi classificada 

como uma pandemia (NA ZHU et al., 2020). 

Em muitos países, foram iniciadas uma série de medidas 

restritivas, objetivando diminuir a transmissão do vírus, como o 

fechamento de aeroportos e fronteiras, a suspensão de aulas 

presenciais em escolas e universidades, a suspensão de 

serviços não essenciais, a obrigatoriedade do uso de máscaras 

e o isolamento social, este último apontado como principal 

medida adotada para conter o avanço da transmissão (CHEN 

et al., 2020). 

Além de outros aspectos, todas estas transformações 

repentinas colocaram em risco à saúde mental da população, 

especialmente os idosos, faixa etária mais afetada pela doença, 

com altas taxas de morbimortalidade.Segundo Qiu et  al.(2020) 

os idosos, sobretudo aqueles com problemas mentais são 

considerados mais vulneráveis aos efeitos da covid-19 porque 

a letalidade de indivíduos com 60 anos ou mais é maior que em 

outras idades e os idosos estão mais propensos a apresentar 

comorbidades como, hipertensão, diabetes e doenças 

cardiovasculares. 

 As incertezas e o medo de ser infectado pelo vírus e 

morrer; o isolamento social e distanciamento dos familiares; a 

sobrecarga de informações midiáticas; e a insegurança 

financeira advinda das consequências econômicas da 

pandemia atuam como ameaças à saúde mental (GORDON; 

BORJA, 2020).  

Tais ameaças são responsáveis por causar o aumento 

da incidência de transtornos depressivos, estresse pós-

traumático e aumento da ideação suicida, sendo os idosos os 

mais afetados, especialmente pela sua vulnerabilidade em 
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relação a Covid-19, levando-os temer a morte e a perda de 

entes queridos, além de possuírem características físicas e 

psicossociais comuns a etapa que vivenciam e que os tornam 

mais vulneráveis  (BANERJEE, 2020). 

Estudos comprovam que pessoas que se sentem 

solitárias, com baixo apoio social, estão mais propensas a 

desenvolverem sintomas de depressão (SANTINI et al., 2020). 

Santini et al. (2020), acrescentam que o isolamento e a perda 

das relações sociais possuem implicações graves no declínio 

cognitivo e humor do idoso, além de provocar alterações 

imunológicas, distúrbios do sono e aumento do peso corporal, 

sobretudo naqueles com problemas de saúde pré-existente. 

Estes, por sua vez, requerem uma atenção extra durante a 

pandemia (BROOKS et al., 2020). 

Para Zhou e Zong. (2020), dentre os problemas 

causados pela pandemia cita-se aqueles classificados como 

transtornos de estresse, que caracterizam-se como um grupo 

de reações de estresse agudo motivado pelo contato do 

indivíduo com eventos incomuns de vida, como em desastres 

naturais, acidentes de trânsito, guerras e pandemias.Esses 

efeitos psicológicos negativos podem ser detectados após 

meses ou até anos do final da pandemia (BROOKS et al., 2020). 

O rápido envelhecimento populacional, observado 

mundialmente, é um fenômeno demográfico decorrente das 

inovações técnico-científicas ocorridas nos serviços de saúde e 

nas indústrias farmacêuticas, que associadas a melhor 

qualidade de vida da população contribuíram para um aumento 

da expectativa de vida, evidenciado por um decréscimo nas 

taxas de natalidade e mortalidade (MIRANDA et al.,2016). 
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Concomitante a esse fenômeno surgem importantes 

desafios para os poderes federativos e para sociedade, de 

maneira geral, no sentido de garantir condições favoráveis para 

um envelhecimento saudável, livre de danos. Essa necessidade 

ficou evidente diante desta crise de saúde pública vivenciada, 

atualmente, e que demostrou fragilidades na forma de 

envelhecer e coloca os idosos em situação de vulnerabilidade 

(FARO et al., 2020). 

Nesse sentido, destaca-se o importante papel dos 

grandes meios de informações, televisivos e jornalísticos, que 

atuam como influenciadores do comportamento dos idosos e 

podem contribuir com a divulgação de informações. Segundo 

Brooks et al. (2020), comportamentos como otimismo irrealista 

e emoções negativas, ambos prejudiciais a saúde mental do 

idoso, podem ser desencadeados, como consequência da 

influência midiática em torno da pandemia.  

Nesse contexto, objetivou-se analisar artigos de jornais 

de grande circulação nos estados da Paraíba - PB, Pernambuco 

- PE e Rio Grande do Norte – RN, Brasil, sobre o tema saúde 

do idoso em tempos de pandemia da COVID-19. Espera-se 

contribuir para o entendimento da mídia enquanto um veículo 

de comunicação bastante presente na vida de pessoas deste 

grupo etário.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, de 

abordagem qualitativa. O corpus para análise foi construído 

com base em matérias a respeito da temática saúde mental do 

idoso durante a pandemia.  Utilizou-se artigos publicados em 
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jornais online, gratuitos, dos estados da Paraíba, Pernambuco 

e Rio Grande do Norte,  Brasil, tendo grande circulação nos 

referidos estados. 

 Utilizou-se a busca sistemática ao acervo digital dos 

jornais, considerando as seguintes expressões-chave: “idoso”, 

“saúde mental”, “pandemia” e “isolamento social”. Foram 

selecionadas apenas reportagens ou notas em colunas, 

publicadas no período de março a agosto de 2020, que se 

tratavam exclusivamente do tema e disponibilizadas online 

integralmente.  

Para a seleção dos artigos jornalísticos, utilizou-se os 

seguintes critérios de inclusão: a) artigos na íntegra; b) 

publicados nos meses de março a agosto de 2020; c) acesso 

online gratuito; d) que atendessem as palavras-chaves citadas 

anteriormente em seu conteúdo. Os critérios de exclusão foram: 

artigos não disponíveis gratuitamente; publicados em datas fora 

do período estipulado; artigos repetidos. 

 As notícias foram selecionadas de acordo com o título, 

lidas na íntegra e sistematizadas pelas pesquisadoras em um 

bloco de notas do Windows para a confecção do banco de 

dados, que originou o corpus. A pesquisa resultou em 30 

notícias. Destas, foram selecionadas 26 matérias jornalísticas 

que se adequaram aos critérios estabelecidos. Estes achados 

são descritos na tabela 1.  

 

Tabela 1: Frequência das notícias sobre saúde mental de 
idosos, segundo o Estado, no período de 01/03/2020 a 
30/08/2020. 

Notícias selecionadas por Estado                 N(%) 
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Paraíba                          9 (35%) 

Pernambuco                           10 (38%) 

Rio Grande do Norte                         7 (27%) 

Fonte: pesquisa direta, 2020. 

 

Para o tratamento dos dados, utilizou-se o software 

IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires).  

Trata-se de um software gratuito e com fonte aberta, 

desenvolvido por Pierre Ratinaud, que utiliza como base a 

estrutura do software R para realização dos cálculos e 

linguagem Python. Caracteriza-se como um método 

informatizado para análise de textos, que busca apreender a 

estrutura e a organização do discurso, informando as relações 

entre os mundos lexicais mais frequentemente enunciados pelo 

sujeito. Realiza análises quantitativas de dados textuais 

pautadas em contextos e classes de conteúdo com base na 

similaridade de vocabulário (SANTOS et al., 2017). 

 Utilizou-se a análise de similitude, a qual apoia-se na 

teoria dos grafos(CAMARGO;JUSTO, 2013).Com esta análise, 

é possível identificar as coocorrências entre as palavras, 

demonstrando resultados com indicações da conexidade entre 

as palavras, auxiliando na identificação da estrutura de um 

corpus textual. Procedeu-se com Análise de Conteúdo de 

Bardin (2015) para a interpretação e discussão dos resultados 

gerados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização dos testes no software Iramuteq, 

obteve-se uma árvore originada pela análise de similitude, que 

traz indicações da conexão entre as palavras, auxiliando na 

identificação da estrutura de um corpus textual.  

O corpus foi constituído por 26 textos, com 429 

segmentos analisados, 3824 formas distintas, 15309 

ocorrências, 2773 lemas, 2566 formas ativas, 196 formas 

suplementares e 409 segmentos classificados, correspondendo 

a 95% do corpus. Isso demonstra que houve excelente 

aproveitamento das palavras. De acordo com Camargo e Justo 

(2013), é aceitável que, pelo menos, 70% do corpus seja 

analisado. 

Pela análise de similitude (Figura 1), é possível visualizar 

a relação entre as palavras presentes nos artigos jornalísticos 

sobre a saúde mental dos idosos durante a pandemia. 

Identificaram-se, na estrutura, dois grandes eixos 

organizadores, sendo estes formados pelas palavras “idoso” e 

“pessoa”, que mantém uma forte conexão entre si, o que é 

evidenciado pela proximidade e diâmetro dos seus eixos.  

O primeiro eixo, representado pela palavra “idoso”, se 

relaciona mais significativamente com as palavras “casa”, 

“pandemia”, “família”, “momento”, “risco”, “distanciamento 

social” e “solidão”. Estes achados demonstram que o termo 

citado esteve frequentemente associado à pandemia da Covid-

19. Além disso, a vulnerabilidade desta população ao vírus e a 

necessidade de manter-se em isolamento social dentro de suas 

casas, estando muitas vezes afastada de seus familiares e 

amigos, modificou sua rotina e gerou sentimentos de solidão e 
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medo. Sentimentos estes considerados como preditores 

independentes de suicídio (SERAFINI et al., 2020). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pessoas 

idosas estão mais propensas a desenvolver um quadro severo 

da Covid-19, com maior taxa de letalidade. No Brasil, as taxas 

de mortalidade desta infecção entre pessoas com 80 anos de 

idade ou mais são 13 vezes maiores do que na faixa de 50 a 55 

anos e 75 vezes a mortalidade da faixa de 10 a 19 anos de 

idade (NERI, 2020). Isso explica os termos que se ligam à 

palavra idoso aqui tratados.  

 

Figura 1. Árvore de similitude referente aos artigos 

jornalísticos 

 
Fonte: pesquisa direta, 2020 
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Alterações fisiológicas decorrentes do processo natural de 

envelhecimento transformam os idosos em principal grupo de 

risco, sobretudo os que possuem alguma comorbidade clínica. 

(NABUCO et al.,2020).  

É interessante destacar que a mídia, em alguns 

momentos, acaba tratando o envelhecimento como um 

momento patológico da vida, no qual já é esperado o 

surgimento de doenças e fragilidades. Na pandemia de 

coronavírus, com o fato de os idosos serem classificados 

enquanto grupo de maior risco, tais ideias parecem se destacar 

ainda mais. Os trechos a seguir demonstram algumas dessas 

ideias percebidas nas reportagens analisadas. 

 

A infecção por coronavírus atinge, 

especialmente, a população acima dos 60 

anos e ou portadora de problemas crônicos. 

Isso faz com que as pessoas da terceira idade 

se enquadrem no principal grupo de risco do 

Covid-19(texto 10). 

 

Nos idosos, pelo processo de envelhecimento 

natural, eles estão mais vulneráveis às 

doenças crônicas que afetam o organismo de 

forma sistêmica. Quem tem alguma 

comorbidade acaba tendo uma 

descompensação das doenças que já possuía 

(texto 03). 

 

Estas noções fazem parte do senso comum, que tratam 

o envelhecimento como sinônimo de fragilidade e doença e que 

vêm sendo amplamente desmistificadas ao longo dos anos, 

demonstrando a importância da inserção social do idoso e o 
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envelhecimento ativo. Tais aspectos necessitam, também, de 

ampla divulgação, o que inclui a mídia, na tentativa de 

conscientizar as pessoas no que tange a entender a terceira 

idade como mais uma fase da vida, e não apenas o seu fim. 

Ainda nesse primeiro eixo, outras palavras estiveram 

presentes relacionadas ao idoso, como as palavras: ‘‘avô’’, 

‘‘avó’’, ‘‘neto’’, ‘‘comunidade’’, ‘‘distanciamento social’’ e 

‘‘solidão’’. Estes achados remetem às reportagens realizadas 

em homenagem ao dia dos avós, do último 26 de julho, data 

culturalmente marcada por abraços e beijos entre netos e avós, 

presentes, almoços em família, homenagens; estes costumes 

precisaram ser substituídos pelo distanciamento, isolamento 

social e conversas à distância. Tais transformações são, por si, 

geradoras de sentimentos de solidão e tristeza, o que é 

evidenciado pelos trechos a seguir. 

 

Nesse dia dos avós, a celebração tem que ser 

com distanciamento dos mais jovens. A 

saudade dos netos é uma parte dolorosa 

dessa história 

 

Neste domingo 26, porém, dia dos avós, vai 

ser mais um dia em que os mais velhos serão 

ouvidos, mas com distância. Ela mora sozinha 

e tem se sentido angustiada e presa com a 

pandemia. A comunicação passou a ser 

apenas por videoconferência. (texto 03) 

 

Nota-se, ainda, que os discursos refletem a sensação de 

hipossuficiência e privação de liberdade, oriundos do 

distanciamento social. Outrossim, é necessário observar que 
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mediante às circunstâncias, todo o processo de isolamento dos 

longevos acarreta em sentimentos de solidão, tristeza e 

angústia, inteiramente ligados a um possível quadro de 

depressão.  

No que se refere ao segundo eixo, representado pela 

palavra “pessoa” percebe-se que este se relaciona com os 

termos “ano”, “estudo”, “ansiedade”, “depressão”, “doença” e 

“saúde mental”. Tais expressões demonstram que o ano de 

2020 parece ser marcado por aditamento e/ou agravamento 

dos transtornos mentais na terceira idade, originários do medo 

e incerteza impostos pandemia, além das medidas 

incrementadas para conter o avanço da transmissão do vírus, 

como o isolamento social, alterações na rotina e nas relações 

sociais.  

Segundo Serafini et al. (2020), os idosos cognitivamente 

prejudicados são mais suscetíveis aos efeitos do estresse 

originários da pandemia. Dentre os problemas mentais 

vivenciados por idosos, destacam-se a depressão e a 

ansiedade, relatadas como principais alterações identificadas 

neste grupo etário (ARMITAGE; NELLUMS, 2020). Alguns 

estudos estão sendo desenvolvidos no intuito de entender os 

efeitos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos idosos, 

fato este retratado na mídia pesquisada, como é possível 

perceber nos trechos: 

 

O Instituto de Psicologia da UERJ aponta que 

o número de brasileiros com depressão 

praticamente duplicou nos primeiros dois 

meses de isolamento social... Já os casos de 

ansiedade saltaram de 8,7% para 14,9%. A 

pesquisa feita com 1.460 pessoas em 23 
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estados indica um aumento preocupante nos 

casos de pessoas com transtornos mentais 

(texto 09). 

 

Uma ameaça silenciosa ronda pessoas de 

todas as idades em paralelo à pandemia: o 

desequilíbrio da saúde mental. Os transtornos 

psicológicos como síndrome do pânico, 

ansiedade e depressão podem representar 

uma segunda onda de estragos à saúde (texto 

04). 

 

Nabuco et al. (2020) apontam como fatores de 

vulnerabilidade para o adoecimento mental durante a 

pandemia: contrair a doença (ou conviver com alguém 

infectado); apresentar transtorno mental prévio, ser idoso, estar 

em vulnerabilidade social e/ou ser profissional de saúde 

atuando na linha de frente do cuidado. 

Outros fatores são registrados como estressores 

decorrentes da pandemia, como o medo da infecção, 

frustração, tédio e falta de suprimentos, a estigmatização e 

discriminação, as barreiras para vivenciar o luto, além de 

informações inadequadas e perdas financeiras (BROOKS et al., 

2020). Assim, percebe-se que são muitos os fatores que 

preocupam a saúde mental dos idosos em tempos da pandemia 

de Covid-19. 

As citações sobre transtornos mentais foram frequentes 

nos artigos jornalísticos, sendo a depressão e a ansiedade os 

mais referidos, sempre associadas aos efeitos da pandemia nos 

idosos. Esse grupo é mais afetado psicologicamente por 

apresentar maiores taxas de mortalidade, o que facilita o 
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desencadeamento, agravamento ou recidiva de transtornos 

mentais (QIU et al., 2020). 

Santini et al. (2020), em seu recente estudo, 

demonstraram que o isolamento social coloca à população 

idosa em maior risco de desenvolver depressão e ansiedade. 

Afeta, principalmente, àqueles idosos que possuíam como 

único contato social os espaços fora de casa, como igrejas, 

grupos, associações culturais, entre outros. Aqueles que não 

possuem amigos e familiares próximos e contam com apoio de 

serviço voluntários e assistência social estão em risco adicional 

(ARMITAGE; NELLUMS, 2020). 

De acordo com Brooks et al. (2020), para que sejam 

minimizados os efeitos psicológicos negativos, é fundamental 

que existam informações confiáveis, rápidas e eficazes, pois as 

pessoas que estão em isolamento precisam entender a 

situação. Deve haver fornecimento adequado de suprimentos 

gerais e médicos, além de que o período de isolamento deve 

ser o mais curto possível. 

A desconfiança sobre a veracidade das notícias e o 

excesso destas também são temas abordados nas matérias 

jornalísticas dos três estados, apontadas como fatores 

estressores para os idosos. O seguinte trecho exemplifica estas 

ideias: 

 

A Chuva de Informações precisa ser dosada. 

Programas de entretenimento televisivo foram 

suspensos, jornais ganharam mais tempo na 

programação e notícias sobre o avanço da 

covid-19 são disparadas 24h por dia. Esse 

fator pode provocar pensamentos frequentes 

relacionados a morte e medo (texto 12). 
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Para Seidi et al. (2020), as notícias imprecisas, a má 

compreensão das mensagens de saúde e a falta de fontes 

confiáveis de informação são fatores estressores para a saúde 

mental dos idosos, contribuindo para o surgimento de sintomas 

de ansiedade e depressão. 

A utilização ampla das mídias sociais de grande alcance 

apresenta-se como uma novidade em relação aos surtos 

anteriores, o que permite a divulgação, quase instantânea, de 

um grande volume de informações, nem sempre verdadeiras, 

gerando insegurança e angústia na população idosa. Isso, 

ainda, pode ser agravado pela divergência de orientações 

advindas de autoridades de saúde pública (NABUCO et al., 

2020). 

Alguns países como China e Itália estão desenvolvendo 

serviços de atenção psicológica para a população, de maneira 

online, em especial aos idosos. Iniciativas semelhantes foram 

adotadas no Brasil; profissionais passaram a utilizar as redes 

sociais para promover lives e veicular mensagens de conforto 

(SANTOS; BRANDÃO; ARAÚJO, 2020). No entanto, há de se 

pontuar que a grande maioria dos idosos não possui acesso às 

redes sociais, por motivos econômicos ou por não dominarem 

as ferramentas tecnológicas, sendo, portanto necessário 

pensar em outros meios acessíveis para ofertar atenção aos 

menos favorecidos. 

 Outro problema relatado frequentemente foi à 

insegurança financeira causada pela onda de demissões e 

fechamento de pequenas empresas, que não resistiram aos 

meses mais críticos de distanciamento social no qual pessoas 
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foram impossibilitadas de saírem às ruas e comércios e lojas 

ficaram fechados, como descrito a seguir. 

 

 A pandemia do novo coronavírus trouxe 

perdas financeiras e emocionais para muitas 

pessoas e isso tem gerado uma grande 

tristeza e o nível de preocupação elevado 

pode desencadear problemas na saúde 

mental, como depressão e ansiedade (texto 

04). 

 

Também atribui-se à crise econômica papel 

importante nos indicadores. A vulnerabilidade 

financeira prejudica o quadro emocional e 

essa também é uma das possibilidades da 

piora do nível de ansiedade aqui no Brasil 

(texto 09). 

 

Por outro lado, também foi relatado nas matérias 

jornalísticas, embora em menor quantidade, exemplos de 

positividade e superação das adversidades advindas da 

pandemia. Muitos idosos conseguiram tirar proveito do maior 

tempo livre, transformando esse período de isolamento social e 

incertezas em um período de aprendizagem e desenvolvimento 

de novas habilidades, aumentando o uso de tecnologias e 

mídias digitais. O recorte adiante demonstra tais achados. 

 

Em meio à pandemia da Covid-19, ele, como 

pessoa idosa, decidiu mudar a forma de 

enxergar a doença. Já não lhe cabe o excesso 

de notícias trágicas sobre o coronavírus. No 

lugar disso, se dedica a assistir às sessões de 
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filme perdidas por conta do tempo dedicado 

ao trabalho no consultório de psicologia (texto 

19). 

 

É possível minimizar as chances de 

depressão, a depressão pode sim ser evitada. 

Uma das melhores ferramentas para a saúde 

mental é cultivar relacionamentos. Ter uma 

rede de apoio é uma das ferramentas para 

reduzir a chance dessa pessoa desenvolver 

depressão (texto 09). 

 

Dessa maneira, o organismo, ao ser confrontado com 

situações inesperadas e ameaçadoras que causam ansiedade 

e medo, procura meios para enfrentá-las e adaptar-se, 

objetivando manter-se em equilíbrio. Quando este não é 

alcançado e o desequilíbrio prevalece, problemas mentais são 

originados e/ou agravados. Nessas circunstâncias, sinais 

autonômicos de ansiedade e pânico são observados, como os 

sintomas de taquicardia, sudorese e rubor facial (ZHOU e 

ZONG., 2020). 

A realização de atividades físicas é apontada como uma 

ótima opção para manter a saúde física e mental preservadas. 

Já são conhecidos os inúmeros benefícios da atividade física 

na terceira idade, que ajuda a fortalecer ossos e massa 

muscular, melhorando a estabilidade física e diminuindo risco 

de quedas e fraturas (CAMBOIN et al., 2017).  

Sendo assim, os exercícios tornam-se essenciais em 

momento de isolamento social, no qual o sedentarismo é quase 

inevitável e possui efeitos prejudiciais às funções 

cardiovasculares, intensificando problemas como Hipertensão 
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Arterial, que pode ser comum em idosos(RODRIGUEZ; 

CRESPO; OLMEDILLAS, 2020). 

Para Santini et al. (2020), a necessidade de conexão 

social é uma característica dos seres humanos, profundamente 

enraizada e que tem evoluído lado a lado com neurônios, 

hormônios e mecanismos genéticos. Está diretamente 

associada à ligação, companheirismo e comportamento de 

rebanho como um meio crucial para garantir a sobrevivência e 

reprodução. 

Nesse sentido, os serviços online aparecem como ótimas 

ferramentas de aproximação, contato social e familiar, 

funcionando como suporte para relações dos idosos, embora as 

situações socioeconômicas possam dificultar o acesso às 

tecnologias digitais. Outras opções de proximidade podem ser 

utilizadas, como bilhetes, telefonemas mais frequentes com 

familiares, amigos e organizações voluntárias (ARMITAGE; 

NELLUMS, 2020). Temas como esses são abordados nos 

artigos jornalísticos, conforme descrito nos seguintes trechos: 

 

Mas agora é preciso aprender, para aumentar 

os vínculos, preencher a rotina. Pela internet 

eles podem visitar parques, museus, ouvir 

música, pagar conta. É uma questão se saúde 

e de sobrevivência (texto 21). 

 

A UFPB oferta 64 vagas em curso gratuito e à 

distância de musicalização para adultos e 

idosos. O curso de extensão tem o objetivo de 

promover saúde mental e gosto pela música. 

As aulas poderão melhorar as condições 
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físicas e mentais dos participantes, 

especialmente dos idosos (texto 01). 

 

A prática regular de ioga auxilia no 

combate à ansiedade e depressão em 

pessoas idosas (texto 02.) 

 

Segundo Sharam e Sharam (2020), a yoga é uma ótima 

ferramenta para promover o bem-estar físico e mental e 

apresenta efeitos como a melhora da força e resistência 

muscular, estabilidade postural, equilíbrio e redução da fadiga 

e do risco de queda, além de potencializar estados de humor e 

diminuição dos distúrbios do humor, como ansiedade e 

depressão. É um exercício para o corpo e para a mente, 

auxiliando na prevenção da depressão. 

Observando as notícias veiculadas nas mídias 

pesquisadas acerca da saúde mental de idosos na pandemia, 

percebe-se que estas traduzem o universo consensual, 

expresso pelas teorias do senso comum, que acreditam que 

pessoas idosas se encontram numa fase limitante da vida, 

exacerbada pela pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, 

como imprensa, também mantém o discurso informativo e, 

muitas vezes, expressam o universo reificado, com elementos 

que devem ser aceitos pela sociedade e ditados, 

especialmente, pela ciência. 

É válido destacar que o Brasil, como um país grande e 

desigual, possui realidades muito diversas, sendo praticamente 

impossível determinar o que é melhor para cada caso. No 

Nordeste brasileiro essa dificuldade pode ser ainda maior, visto 

a carência de grande parte da população, que vem perecendo 

ao longo dos meses de pandemia. É necessário repensar as 
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formas de tratar sobre o assunto, estimulando que cada idoso 

busque contornos para manter-se ativo e com a mente sã. 

 

CONCLUSÕES  

 

Após a análise dos 26 artigos jornalísticos publicados 

sobre a saúde mental dos idosos durante a pandemia, foi 

possível observar que, dentro desta temática, foram abordadas 

questões como a vulnerabilidade dos idosos em relação ao 

novo coronavírus, a necessidade destes manterem-se em 

isolamento social, os sentimentos originários do 

distanciamento, da insegurança financeira e do medo de 

morrer.  

A pandemia evidenciou, também, uma visão distorcida 

da mídia em relação ao envelhecimento, entendendo-o como 

sinônimo de doença e fragilidade, muito combatida pelos 

gerontólogos. Além disso, percebeu-se o excesso de notícias 

sobre morte, aumento de casos de ansiedade e depressão e 

sugestões de atividades e passatempos úteis para manter a 

saúde mental. 

Dentre os transtornos mentais, os mais frequentes e que 

estão apresentando maior incidência de casos durante a 

pandemia são a depressão e a ansiedade. A falta de contato 

físico pessoal, abraços e relações sociais tradicionais afetam os 

idosos que estão isolados. Apesar de o isolamento social ser 

necessário, evidencia-se que os seus efeitos sobre a saúde 

mental dos idosos podem ser devastadores, perdurando além 

do término da pandemia, causando sofrimento, morbidade, 

aceleração do processo de envelhecimento e dependência 

física, reduzindo a qualidade de vida destes. 
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Nesse sentido, torna-se indispensável uma atenção 

direcionada para essa população, objetivando encontrar meios 

eficazes de promoção, prevenção e tratamento da saúde 

mental, evitando o excesso de notícias e a divulgação de 

observações falsas, veiculando informações confiáveis e úteis 

dadas pelas autoridades e profissionais de saúde. Dessa forma, 

os meios de comunicação possuem um papel extremamente 

relevante na prevenção do adoecimento físico e mental. 

Outra atitude importante é o estímulo à manutenção das 

relações interpessoais, mesmo com o distanciamento físico. As 

tecnologias digitais aparecem como ótima alternativa para 

manter o contato com familiares e amigos, dentre outras formas 

de comunicação mais acessíveis e que possuem o mesmo 

efeito benéfico, a exemplo de telefonemas, cartas e bilhetes.  

Por fim, espera-se que as considerações sobre esta 

pesquisa sejam utilizadas para a realização de novos estudos, 

mais aprofundados sobre a saúde mental dos idosos. 
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RESUMO: Quedas é um problema de saúde pública e atinge 
mais os idosos devido sua fragilidade, sendo um indicador 
importante para segurança do paciente no hospital. Com o 
advento da pandemia do COVID-19, diversas modificações 
aconteceram no âmbito educacional, se utilizando de 
tecnologias digitais para a promoção e continuidade do ensino. 
O estudo tem por objetivo relatar a experiência de membros de 
um projeto de extensão com a utilização de tecnologias da 
informação e de comunicação para o processo de ensino 
aprendizagem de adultos e idosos hospitalizados com risco de 
quedas.  Trata-se de um relato de experiência a partir de projeto 
de extensão “Educação em saúde para prevenção de quedas 
em adultos e idosos hospitalizados” de uma Universidade 
Pública da Paraíba. No período de março a setembro de 2020, 
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ocorreram capacitações para a equipe executora, produção de 
materiais educativos (panfleto e vídeo), criação do Instagram 
para atender o público alvo. Os resultados das atividades foram 
favoráveis e, mesmo com o distanciamento social, onde todas 
as atividades foram realizadas de forma remota, o aprendizado 
se fez de forma efetiva. A tecnologia digital permitiu conciliar o 
momento de isolamento social com a continuidade das ações 
extensionistas. Sinaliza-se a importância da educação em 
saúde com o propósito de orientar a comunidade virtual e 
pacientes hospitalizados.  
Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Idoso. Acidentes por 
Quedas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, há mais de 200 mil estabelecimentos de 

saúde, que compõe um sistema que realiza atendimentos a 

pacientes, juntamente com o uso de tecnologias que venham a 

favorecer a segurança e com isso inibir incidentes que podem 

ocorrer neste período, e, a redução destes riscos é um dos 

objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), dentre os cuidados preconizados pelo programa está 

a atenção ao risco de quedas (BRASIL,2013).  

O aumento da longevidade da população suscita riscos 

e vulnerabilidades de ordem biológica, socioeconômica, 

sociocultural e psicossocial. Como um desses adventos, a 

queda surge como um importante agravo a saúde do idoso. 

Assim, a presença de elementos de vulnerabilidade influencia 

fortemente na qualidade de vida dos idosos e das pessoas 

hospitalizadas (LUZARDO et al., 2017). 
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As quedas em pessoas hospitalizadas se concentram em 

pacientes mais fragilizados como idosos, o que favorece um 

maior tempo de internamento e complicações advindas das 

quedas (SARGES; SANTOS; SANTOS, 2017).  

Nos Estados Unidos em 2015 foram notificados em 

média 2,8 milhões de quedas e mais 800 mil dos casos 

precisaram de intenção hospitalar, isso mostra a relevância da 

temática para os serviços de saúde. No Brasil, a prevalência de 

quedas em idosos pode variar de 10 a 35% no ano de 2017, 

causando fraturas, danos permanentes, e até a morte ( 

STEVENS; BURNS, 2015; PRATO; et al., 2017; PIMENTEL; et 

al., 2015; PEREIRA; et al., 2013; SIQUEIRA; et al., 2011; 

SIQUEIRA; et al., 2007; MORSCH; MYSKIW; MYSKIW, 2016). 

 A elevada taxa de morbimortalidade referente as quedas 

nos idosos, produz impacto negativo responsável pela 

diminuição da qualidade de vida. Esses eventos ocorrem de 

forma comum nesses indivíduos por modificações 

morfofuncionais no sistema visual, musculoesquelético e ósseo, 

alterações que facilitam sua ocorrência e risco (ESQUENAZI; 

SILVA; GUIMARÃES, 2014).  

O risco de quedas está presente no indivíduo de 

qualquer idade, independente do cenário que esteja inserido e 

não sendo possível eliminá-lo. Porém os idosos apresentam 

declínios de capacidade funcional (físico, mental e social), que 

proporciona fraqueza muscular dos membros inferiores, 

ocasionando déficit de equilíbrio e falência no controle postural, 

que ocasiona incapacidades, injuria e morte. Além de ocasionar 

um alto custo social, psicológico e econômico e impacto 

diretamente na diminuição da autonomia e da sua 
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independência. (ESQUENAZI; SILVA; GUIMARÃES, 2014; 

ANDRADE; et al., 2019;). 

A fragilidade dos idosos com avançar da idade é um fator 

predisponente para este risco de quedas, logo, as alterações 

fisiológicas naturais do envelhecimento contribuem para elevar 

o número desses eventos (KALSING et al., 2016; CUNHA; 

BAIXINHO; HENRIQUES, 2019; TINETTI; KUMAR, 2010; 

ABREU; et al., 2018).  

Esses eventos atingem em torno de 28 a 35% dos 

adultos acima de 65 anos anualmente, sendo um fator 

predisponente para sua repetição. Além de que essa proporção 

pode se elevar de 32 a 42% para as pessoas com mais de 70 

anos. Em relação aos idosos que caem, aproximadamente 5% 

são hospitalizados e um a cada três idosos falecem no período 

de um ano. Isso demonstra que é um problema de saúde 

pública em ascensão (TINETTI; KUMAR, 2010; ANTES; et 

al.2013; ABREU; et al., 2016). 

As quedas podem ser definidas como um acontecimento 

não intencional da posição do corpo para um nível inferior que 

pode entrar em contato com o solo, sendo incapaz de modificá-

lo em tempo hábil, produzido por situações diversas. Esse 

incidente apresenta característica multifatorial, que favorece a 

ocorrência de danos que podem ser graves, moderados e leves, 

que acarreta um tempo maior de internação e possíveis lesões 

(CABERLON; BOS, 2015; SOUZA; et al., 2019).  

Os episódios de quedas com os idosos são multifatoriais, 

envolvem vários aspectos que se correlacionam em único 

evento. Os fatores de risco podem ser classificados, intrínsecos 

e extrínsecos. Os primeiros são aqueles relacionados com as 
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modificações fisiológicas: idade, sexo raça, e as alterações 

associadas ao envelhecimento, como: comorbidades, déficit de 

equilíbrio, dificuldade visual, e auditiva, diminuição da massa 

muscular, entre outros (PRATO; et al., 2017; SOUZA; et al., 

2019).  

Os fatores extrínsecos incluem os riscos ambientais, 

como: má iluminação, piso escorregadio, comportamentos de 

risco, história prévia de queda, questões socioeconômica, 

escolaridade, moradia sem saneamento, acesso limitados aos 

serviços de saúde e outros recursos relacionados as atividades 

do cotidiano (ABREU; et al., 2016; SOUZA; et al, 2019; PRATO; 

et al., 2017; CABERLON; BOS, 2015).  

Esse incidente favorece a ocorrência de danos que 

podem ser graves, moderados e leves, que acarreta um tempo 

maior de internação e possíveis sequelas podendo ser até 

permanentes (KALSING  et al., 2016). 

Por esses motivos, a queda constitui um problema de 

saúde pública, pois, além de representar a sexta causa de 

óbitos em idosos, apresenta alta morbidade e está entre as 

principais causas de hospitalização das pessoas com 60 anos 

de idade ou mais. Além de causarem fraturas, geram outras 

consequências, como diminuição da qualidade de vida, medo 

de andar e perda da capacidade de realização de tarefas do dia 

a dia (SILVA; SANTOS, 2018).  

A Politica Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o PNSP 

enfatiza que prevenção de quedas na população idosa é 

prioridade para desenvolver estratégias eficientes numa 

assistencia de qualidade (BRASIL, 2013).   

Logo a prevenção e a mensuração do risco de quedas 
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são indicadas como uma atividade primordial na segurança do 

paciente, por ser um incidente significativamente frequente 

entre os idosos, independente da esfera que esteja inserido: 

hospitalar, domiciliar, comunidade e institucional. (ABREU, et 

al., 2016; ABREU, et al., 2014).  

Os procedimentos de prevenção desse incidente deve 

seguir uma abordagem precisa, com diversas ações de saúde, 

como: avaliação do paciente, identificação do risco, 

implementação de intervenções e de medidas educativas 

(ANDRADE; et al.,2019; ANG; MORDIFFI; WONG, 2011).  

    Compreende-se que não é possivel eliminar o risco de 

quedas, mas uma avaliação minuciosa pode reduzi-lo 

consideravelmente, além de facilitar à implementação das 

intervenções pertinentes a necessidade de cada paciente 

(BRASIL, 2006; WHO, 2005; ANDRADE; et al.,2019). 

Mudanças no processo de ensino e aprendizagem 

ocorreram em todo o mundo devido a pandemia do coronavírus, 

modificando todo o sistema de ensino, essas transformações 

causaram grandes modificações no modo de ensinar e se 

conectar com o outro, tendo em vista que medidas de 

isolamento foram impostas, antes mesmo desta problemática 

mundial (SILVA; NETO; SANTOS, 2020).  

As estratégias de implementação de  métodos de ensino 

de forma mais dinâmica e tecnológica sempre ocorreram, 

porém, não com tamanha dimensão, onde a única e exclusiva 

forma de ensinar se dá por meio virtual, professores e 

estudantes precisaram se adaptar e realizar capacitações para 

o processo de aprendizagem não ser comprometido em virtude 

das aulas por meio on-line ( SILVA; NETO; SANTOS, 2020).  
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A partir disso, referente a situação pandêmica atual, 

segundo Lima, Simplício e Holanda (2020) verificaram na 

educação em saúde que existe ferramentas eficientes que 

possibilitam a participação ativa dos idosos nos 

esclarecimentos das dúvidas e na identificação dos fatores de 

risco.  

 Diante disso, nota-se a necessidade da continuidade das 

atividades para identificar possíveis indicadores a fim de 

disseminar informações que podem contribuir para a diminuição 

das quedas em idosos no cenário atual, além disso, cita-se a 

eficácia mediante a participação do idosos, profissionais e 

familiares. Esses, por sua vez, são instrumentos indispensáveis 

nesse processo de educação, prevenção e promoção em 

saúde.  

Tendo em vista a problemática apresentada, relacionada 

aos recursos tecnológicos da informação e comunicação para 

o ensino e aprendizagem no período do isolamento social, o 

presente estudo possui como objetivo: Relatar a experiência de 

membros de um projeto de extensão com a utilização de 

tecnologias da informação e de comunicação para o processo 

de ensino e aprendizagem de adultos e idosos hospitalizados 

com risco de quedas.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência a 

partir de projeto de extensão de uma Universidade Pública da 

Paraíba, o qual é composto por cinco docentes, seis discentes 

de graduação sendo um bolsista e cinco voluntários, sete 
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discentes da pós graduação, e cinco enfermeiros de um hospital 

público.  

Segundo Gil (2002) o relato de experiência refere-se a 

experiências vividas que possam contribuir em sua área de 

atuação, motivando-a para o uso de metodologias em situações 

já experienciadas anteriormente. 

Com o advento do uso das tecnologias, os recursos 

digitais passaram a ser utilizados no processo de ensino 

aprendizado, facilitando a comunicação e o aprendizado. Foi 

por meio da plataforma Google Meet que o projeto de extensão 

desenvolveu as suas reuniões semanalmente com os 

integrantes, com planejamento, discussões das atividades a 

serem implementadas de forma remota.  

As capacitações e apresentações dos estudos foram 

realizadas por meio de Power Point, criação do Instagram, 

produção de materiais educativos (panfleto, vídeo). Essas 

atividades foram comunicadas aos membros do grupo de 

pesquisa: educação em saúde para prevenção de quedas em 

adultos e idosos hospitalizados por meio do Whatsapp que 

indicava o horário e dias que iam ocorrer. Por último a foi 

efetivado produção de trabalhos para eventos científicos e 

entrega do panfleto aos pacientes internos em um hospital 

público de João Pessoa/PB. 

O público alvo do projeto foram a comunidade virtual e 

os pacientes de um hospital público. Todas as ações de 

extensão foram monitoradas e avaliadas pelas docentes 

vinculadas ao projeto. Convém mencionar que o compromisso, 

a assiduidade e a atuação dos docentes, discentes e 

enfermeiros foram fundamentais para o desenvolvimento das 
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atividades, uma vez que, é a partir desses encontros por meio 

da plataforma on-line que o projeto vem se desenvolvendo.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

 O projeto teve início em Março de 2020, e permanecerá 

ativo até 31 de dezembro de 2020. Durante o lapso temporal,  

as capacitações de extensão, “Educação em saúde para 

prevenção de quedas em adultos e idosos hospitalizados, foram 

realizadas por meio da plataforma Google Meet que é um 

serviço de comunicação desenvolvido pelo google, com 

duração de 01:00h,  e, ao final sempre promovendo uma 

discussão sobre a teoria e a prática de enfermagem, 

proporcionando aos membros do projeto, atualizações dos 

conhecimentos sobre as quedas e fatores relacionados as 

quedas para contribuir no conhecimento e crescimento de todos 

os envolvidos.   

À princípio, foi elaborado um calendário para o 

desenvolvimento das ações a serem realizadas no decorrer do 

projeto, ou seja, essas atividades juntamente com as temáticas 

foram previamente agendadas para auxiliar na organização e 

desenvolvimento de forma efetiva, identificando o tempo de 

aprendizado de cada um juntamente com a rotina diária, visto 

que agora, todas as atividades precisariam ser encaixadas na 

rotina virtual.  

 Neste interim, para a organização das atividades 

durante o ano foi proposto aos extensionistas que realizassem 

a criação de um panfleto educativo (Figura 2), capacitações 

semanais para equipe executora com temas já pré 
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estabelecidos e organizados e, todas as informações 

repassadas aos membros foram  apresentadas por meio de 

rede social para aumentar a visibilidade da temática e do projeto 

de  extensão.  

 As temáticas desenvolvidas permearam o universo das 

quedas, semanalmente com atividades de capacitações com os 

membros, onde cada extensionista pode apresentar 

separadamente os fatores intrínsecos e extrínsecos. Para cada 

fator, o extensionista possuía uma data prévia agendada para 

poder realizar a preparação da capacitação da equipe com 

relação aos fatores, como prevenir, como trazer uma resolutiva 

para o paciente dentro do ambiente hospitalar, instituições de 

longa permanência e no ambiente doméstico.  

 Sendo os fatores intrínsecos para quedas: queda 

anterior, doenças preexistentes, distúrbio hidroeletrolítico, 

acuidade visual diminuída, pós-operatório, efeitos de 

medicamentos, dor, estado mental alterado, negação do risco 

de quedas, acuidade auditiva diminuída, sinais vitais alterados, 

equilibro comprometido, ajuda nas atividades de autocuidado, 

estado emocional alterado, baixo nível de escolaridade, 

incontinência urinária e diarreia.  

Para os fatores de risco extrínsecos foram apresentados: 

ausência do cuidador, banheiro inadequado, dispositivos 

médico-hospitalares conectados ao paciente, uso de 

dispositivos para mobilidade, altura da cama elevada, 

iluminação inadequada, ambiente desconhecido, grade da 

cama baixa, piso escorregadio, barras de segurança 

insuficientes e vias de deambulação obstruídas.  
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 Ao final, foram apresentados no decorrer do isolamento 

social todos os fatores de risco, intrínsecos e extrínsecos, e 

ações de prevenção de quedas.  

Todas as capacitações eram pautadas em referências 

atualizadas abordando um material com evidências científicas 

e da prática para as discussões, onde cada um individualmente 

realizava a apresentação por meio do power point, trazendo um 

atenuador da teoria e prática para todos os envolvidos do 

projeto, em um momento de discussão e troca de 

conhecimentos, todos os extensionistas puderam realizar esse 

momento com a equipe.  

Devido a problemática enfrentada mundialmente e a 

impossibilidade de realizar-se as ações presenciais, utilizou-se 

das plaformas digitais para divulgar e desenvolver as atividades 

do projeto. A primeira atividade realizada foi a elaboração de 

um vídeo explicativo de fácil entendimento, o qual foi postado 

na plataforma Instagram (Figura 1) no dia 20 de Junho de 2020.  

Essa atividade teve o intuito de apresentar para o público 

em geral, os riscos de quedas bem como apresentação dos 

membros do projeto de extensão, realizando uma divulgação de 

todo o trabalho que iria ocorrer ao longo do ano para que, outros 

pudessem acompanhar pelas redes sociais esse 

desenvolvimento.  

A redes sociais se configuram hoje como uma realidade 

na vida das pessoas, fazendo com que possa ser propagado a 

informação em uma velocidade considerável, facilitando a rotina 

diária de todos os que necessitam de uma referência sobre o 

assunto estudado (MARINO; PASSOS; MAGALHÃES, 2018).   



TECNOLOGIAS EDUCATIVAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM DE ADULTOS E IDOSOS HOSPITALIZADOS COM 

RISCO DE QUEDAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

427 
 

O contexo histórico de pandemia favoreceu a 

proliferação da informação, havendo aproveitamento do 

processo para transmissão de conhecimento, onde todo o 

conhecimento está sendo direcionado pelo meio virtual, que 

possui essa característica de velocidade de informações.  

(MARINO; PASSOS; MAGALHÃES, 2018).   

 
Figura 1. Rede social do projeto de extensão 

 
Fonte: Imagem do Instagram do projeto de extensão  

 

 Em um momento de trocas de informações, contando 

com o apoio das doutorandas que fazem parte do projeto de 

extensão,  que estavam exercendo sua função dentro do 

hospital público, foi possível expandir as atividades 

aproveitando o momento oportuno para entregar aos pacientes 

internos um panfleto (Figura 2)  ilustrativo, com informações de 
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como prevenir quedas, que se configura como a resolutiva das 

capacitações da equipe executora.   

O panfleto foi uma tecnologia educativa por meio 

impresso idealizada pela equipe de pesquisadores, para levar 

o conhecimento adquirido acerca das quedas para dentro do 

ambiente hospitalar, favorecendo e promovendo a educação 

em saúde, no ato da entrega foi realizado uma breve 

explanação sobre a temática bem como explicações sobre 

como prevenir as quedas e os danos que os idosos estão 

susceptíveis a sofrer caso não recebam essas informações por 

pessoas.  

 
Figura 2. Panfleto elaborado pelas extensionistas para ser entregue aos 

pacientes internados no hospital público. 

 
 Fonte: Imagens do projeto de extensão  
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As tecnologias educativas representadas em formato de 

cartilhas, folhetos permitem ao paciente a possibilidade de obter 

a informação no ato da entrega, e, posteriormente, onde ele 

poderá ler e transmitir aquela informação contida no material 

impresso, favorecendo assim o processo de educação em 

saúde, contribuindo de forma positiva no período de 

internamento e após a alta hospitalar (PAIVA et al., 2017).  

As quedas em idosos podem acontecer em instituições 

de longa permanência, no meio doméstico e no ambiente 

hospitalar. No cenário hospitalar a frequência de quedas tende 

a ser maior quando o indivíduo possui mais de 60 anos. Estes 

acidentes por quedas são danosos tanto para o paciente, 

familiares quanto para a instituição, visto que este estará 

utilizando o serviço de saúde por tempo maior devido o 

incidente, os fatores intrínsecos e extrínsecos contribuem para 

a elevação destes episódios, que, necessitam de uma atenção 

maior das equipe de saúde (ABREU, 2015).  

Medidas gerais e específicas são realizadas para 

diminuir o risco de acidentes por quedas dentro do âmbito 

hospitalar, um dos recursos que podem auxiliar nessa tarefa 

contínua do cuidado é a utilização de escalas que avaliam o 

risco de quedas e, desta forma o atendimento pode ser 

realizado holisticamente respeitando a individualidade de cada 

paciente, são elas: Morse Scale, Hendric, Johns Hopkins Fall 

Risk Assessment Tool, com esses instrumentos o enfermeiro 

consegue averiguar os fatores de risco, intrínsecos e 

extrínsecos com a finalidade de juntamente com sua equipe 
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obter um resultado positivo no atendimento ao paciente 

(BRASIL, 2013).  

Nesse contexto pandêmico, Lima, Simplício e Holanda 

(2020) assegura que torna se fundamental propiciar um 

ambiente seguro, uma vez que nesse momento os indivíduos 

estão em isolamento domiciliar como forma de frear a 

exposição viral. Dessa forma, para não interferir na 

continuidade das atividades e no compartilhamento das 

informações, o projeto contou com reuniões semanais em 

plataformas online para as capacitações e discussões da 

equipe, a fim de aprofundar ainda mais o conhecimento sobre 

o assunto e compartilhar vivências e opiniões para contribuir 

diretamente na produção de futuros materiais. 

Os resultados obtidos ao longo do projeto com as 

atividades realizadas foram favoráveis e, mesmo com o 

distanciamento social, onde todas as atividades foram 

realizadas de forma remota, o aprendizado se fez de forma 

efetiva para todos os membros da equipe bem como para os 

professores colaboradores do projeto, a participação, discussão 

e fedback foi um dos fatores que avaliaram os resultados 

positivos. Visto isso, nota-se a importância da adequação e 

adaptação dos envolvidos a partir do cenário atual para obter a 

continuação das atividades a fim de diminuir os episódios de 

quedas.  

 

CONCLUSÕES  

 

Entende-se que a queda no idoso não é um evento 

natural, e, portanto, pode suscitar consequências graves na 
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capacidade funcional, autonomia, mobilidade para interação 

social e qualidade de vida nessa população.  

A queda é um indicador de que algo não está bem com 

a saúde do idoso ou com o ambiente onde este está inserido. 

Tal evento pode mudar a rotina e a qualidade de vida da pessoa 

acometida, gerando inclusive reorganização no âmbito familiar 

para atender a demanda de cuidados.  

A partir disso, é posto por Loss (2015) que abordar e 

envolver toda família no tratamento desses pacientes torna-se 

peça fundamental para o sucesso terapêutico. Visto isso, 

percebe-se a necessidade da participação e capacitação da 

família a partir da disseminação de informações relevantes 

referentes as medidas de prevenção de quedas a fim de permitir 

mudanças que podem contribuir diretamente na diminuição das 

perspectivas e dos indicadores referentes aos episódios de 

quedas e seus agravos implicando de modo direto no bem-estar 

e qualidade de vida do idoso.  

  Diante disso, sinaliza-se a necessidade e importância de 

disseminar informações preventivas mediante os riscos de 

queda, posto que, é uma forma de conscientizar, diminuir esses 

episódios e promover educação em saúde para os idosos.  

 Nota-se, portanto, a necessidade da disseminação de 

informações sobre medidas de prevenção que podem diminuir 

significativamente as ocorrências das quedas e reduzir agravos 

a saúde da pessoa idosa, visto que, a partir do 

compartilhamento desses indicadores e das medidas 

necessárias, é notória a possibilidade da mudança de hábitos 

do público alvo alcançado nas mídias sociais.  
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 A partir disso, como foi dito, houve a realização da 

confecção de materiais educativos como panfleto, vídeo e 

postagens no Instagram para contribuir diretamente no 

compartilhamento de informações referentes a promoção e 

prevenção de quedas em idosos nas mídias sociais. 

Acrescenta-se as ações supracitadas, a distribuição dos 

panfletos aos pacientes internos em um hospital público por 

extensionistas que trabalham no referido recinto.   

 Dessa forma, a tecnologia permitiu conciliar a 

impossibilidade de ações presenciais do projeto com a 

continuidade das atividades extensionistas. Percebe-se, 

portanto, que houve a necessidade de adequação e adaptação 

das ações do projeto mediante a situação vivenciada no país e 

mundialmente. Visto que, a educação em saúde é uma ação de 

extrema relevância e de acordo com as circunstâncias de 

pandemia, os riscos de queda podem apresentar aumento 

significativo devido ao isolamento social dos idosos em casa. 

         Deste modo, destaca-se a pertinência das atividades 

acadêmicas voltadas para a práticas de educação em saúde 

como instrumento de promoção e prevenção, tendo o propósito 

de orientar as pessoas com informações pertinentes e a 

relevância do uso da tecnologia e das mídias nesse contexto 

para diminuir riscos consideráveis diante desse grave problema 

de saúde pública. A partir disso, observa-se a importância do 

acadêmico desenvolver atividades voltadas para prática de 

educação como forma de diminuir e prevenir questões em 

saúde e futuros agravos.  
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RESUMO: Desde o primeiro surto relatado em Wuhan, China, 
em dezembro de 2019, o mundo testemunhou a propagação da 
pandemia do recém-identificado Betacoronavírus SARS-CoV-2 
(síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2), responsável 
pela doença coronavírus-19 (COVID- 19). Dada a gravidade 
dos sintomas causados pela SARS-CoV-2, é necessário 
encontrar um tratamento medicamentoso eficaz, porque os 
cuidados de suporte e a suplementação de oxigênio nem 
sempre são suficientes, dessa forma o estudo teve por objetivo 
analisar os principais artigos sobre a terapia medicamentosa 
para COVID-19, compilando os principais resultados já 
encontrados desses medicamentos no tratamento da doença. 
Trata-se de uma revisão de literatura de artigos publicados nos 
anos de 2019 e 2020 busca foi conduzida em outubro de 2020 
e contemplou as bases de dados Pubmed, LILACS e CINAHL. 
Depois de feita a avaliação dos estudos incluídos para a 
revisão, notou-se que os fármacos que estão em evidência nos 
estudos não são os ideais para o tratamento eficaz da doença, 
visto que os estudos mostraram que existe pouca significância 
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nos resultados demostrados, fazendo com que as evidencias 
mostradas sejam fracas. Ademais, foi possível concluir que 
ainda necessitasse ser feita pesquisas com qualidade 
metodológica alta para ocorrer o desenvolvimento de um plano 
terapêutico eficaz e seguro para a covid-19. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Tratamento 
Farmacológico. Medicações. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o primeiro surto relatado em Wuhan, China, em 

dezembro de 2019, o mundo testemunhou a propagação da 

pandemia do recém-identificado Betacoronavírus SARS-CoV-2 

(síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2), responsável 

pela doença coronavírus-19 (COVID- 19). (ANTINORI et al., 

2020). A rápida disseminação global foi classificada como uma 

pandemia pela Organização Mundial da Saúde e agora 

representa o problema mais sério para a saúde pública em todo 

o mundo (CAO et al., 2020). 

O Brasil, como um país de tamanho continental, não 

conseguiu controlar a doença por meio das ferramentas de 

prevenção da maneira mais adequada, fazendo com que o país 

tivesse destaque, infelizmente, no número de óbitos totais. 

Além disso, o tempo necessário para ser feita uma vacina com 

qualidade e segura e grande o que torna a descoberta de 

fármaco que consigam agir contra o vírus ainda mais 

necessário. 

Pacientes com covid-19 apresentam grupos clínicos de 

manifestações de doença respiratória grave, incluindo febre, 

tosse não produtiva, dispneia, mialgia, fadiga, contagens 
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anormais de leucócitos e evidência radiográfica de pneumonia, 

que são semelhantes aos sintomas de SARS-CoV e MERS-

CoV anteriores infecções (ENTRENAS CASTILLO et al., 2020). 

Covid-19 é uma doença heterogênea. A maioria dos pacientes 

é assintomática ou exibe sintomas leves a moderados,  mas 

cerca de 15% evoluem para pneumonia grave e cerca de 5% 

foram eventualmente admitidos na unidade de terapia intensiva 

(UTI) por causa da síndrome do desconforto respiratório agudo, 

choque séptico e / ou falência de múltiplos órgãos (CAO et al., 

2020).  

Muitos países, como Brasil, Estados Unidos da América 

dentre outros, estam disponibilizando um tratamento chamado 

de "padrão" para a covid-19. Esse tratamento é baseado na 

combinação de alguns fármacos que possivelmente possam 

melhorar o quadro da doença. Entretanto, ainda se busca uma 

terapia eficaz e segura que possa ser comprovada por meio de 

estudos com uma metodologia forte e que traga resultados 

significativos. 

Dada a gravidade dos sintomas causados pela SARS-

CoV-2, é necessário encontrar um tratamento medicamentoso 

eficaz, porque os cuidados de suporte e a suplementação de 

oxigênio nem sempre são suficientes, dessa forma o estudo 

teve por objetivo analisar os artigos que tragam como discursão 

principal a terapia medicamentosa para covid-19, compilando 

os principais resultados já encontrados desses medicamentos 

no tratamento da doença. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura (RL), modalidade 

de pesquisa que permite a análise das produções relevantes e 

síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, aliado a isso, a RL proporciona suporte à tomada de 

decisão e melhoria da prática clínica, a partir de conclusões 

gerais a respeito do assunto estudado. Para isso, é composta 

por seis etapas, descritas a seguir: identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa, estabelecimento de critérios 

para inclusão e exclusão do estudos, definição das informações 

a serem extraídas dos estudos selecionados, avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa, interpretação dos 

resultados e apresentação da síntese do conhecimento 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A questão norteadora foi construída através da estratégia 

PIO, (P – população, I – intervenção, e O – resultados). A 

população são pacientes diagnosticados com covid-19 e que 

estejam em tratamento, a intervenção, por conseguinte, é 

centrada no uso de fármacos para a cura da covid-19, e os 

resultados são os principais achados desses estudos acerca 

desses fármacos. Dessa forma, traçou-se a pergunta 

norteadora: “Quais os principais resultados dos estudos sobre 

os fármacos testados para o tratamento de pessoas com covid-

19?” 

A partir disso, foram selecionados os descritores: 

Infecções por Coronavirus, Treatment/Tratamento e 

Medications/Medicações extraídos dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCs), dispostos na equação de busca: 

(“Infecções por Coronavirus” AND treatment AND medication).  
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A busca foi conduzida em outubro de 2020 e contemplou as 

bases de dados Pubmed, LILACS e CINAHL. 

Foram incluídos estudos disponíveis na íntegra e que 

estejam completos, artigos que estudassem medicamentos 

testado em humanos, em língua inglesa, portuguesa e 

espanhola publicados entre 2019 e 2020, que dialogassem 

sobre o uso de terapias farmacológicas para o tratamento de 

covid-19. Foram selecionados por meio da estratégia de busca 

um total de 486 artigos, nos quais foram retiradas as duplicatas 

restando 480 para serem examinados. Posteriormente restou 

56 artigos completos para serem avaliados de acordo com a 

elegibilidade, 12 destes trazem resultados relevantes os quais 

foram registrados na tabela presente neste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O surgimento pandêmico de infecção por SARS-CoV-2, 

que leva a uma alta taxa de mortalidade entre pacientes 

hospitalizados, desafiou a comunidade científica a desenvolver 

ou descobrir medicamentos possivelmente eficazes contra a 

doença. Dentro do contexto de descobrir, os antivirais vêm 

sendo estudados de maneira completa para que possam ser 

utilizados com o propósito de diminuir a mortalidade da doença, 

como desfecho primário. 

Um dos fármacos que está em foco de algumas 

pesquisas é o remdesivir, na qual é um antiviral de amplo 

espectro com atividade potente in vitro contra um painel diverso 

de vírus de RNA, como o vírus Ebola. Esse estudo incluem os 

principais desfechos de protocolos de ensaios clínicos para 

estudos que avaliam a eficácia do remdesivir na doença 
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COVID-19 grave. Uma vez que remdesivir não está atualmente 

aprovado para uso em nenhuma condição, é reconhecido que 

o seu perfil de segurança não foi completamente caracterizado. 

Até agora, dois relatos de caso único e um estudo multinacional 

de tratamento compassivo sugeriram um efeito benéfico do 

remdesivir para pacientes com pneumonia COVID-19 grave. 

(ANTINORI et al., 2020). 

Em outro ensaio, foi observado um menor tempo de 

recuperação em pacientes tratados com remdesivir (11 vs 15 

dias), com redução não significativa do risco de mortalidade 

(8% vs 12%). Os dados de risco estavam disponíveis apenas 

para um ensaio. Este ensaio relatou menos eventos adversos 

graves em pacientes que tomaram remdesivir (18%) em 

comparação com o grupo de placebo (26%); no entanto, mais 

pacientes no grupo do remdesivir descontinuaram o tratamento 

como resultado de um evento adverso em comparação com os 

pacientes que receberam placebo (12% vs 5%).(DAVIES et al., 

2020). 

Outros medicamentos antivirais que também foram 

submetidos a estudos clínicos em busca de resultados positivos 

contra o coronavírus, como lopinavir, ritonavir que são 

antirretrovirais da família dos inibidores de protease. Com 

relação ao lopinavir e ritonavir, (CAO et al., 2020) afirmam que 

esses medicamentos não resultaram em um tempo de melhora 

clínica diferente daquele dos pacientes designados para 

tratamento padrão sozinho na população com intenção de 

tratar. O estudo descobriu que o tratamento com lopinavir-

ritonavir não acelerou significativamente a melhora clínica, 

reduziu a mortalidade ou diminuiu a detectabilidade do RNA 

viral da garganta em pacientes com Covid-19 grave. 



PRINCIPAIS MEDICAMENTOS ESTUDADOS PARA O TRATAMENTO DA 
COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

445 
 

 Favipiravir é uma substância química empregada 

experimentalmente como medicamento antiviral contra 

diferentes tipos de vírus RNA, atua inibindo a ação da enzima 

RNA-polimerase, essencial para a replicação do vírus. É um 

antiviral promissor que vem sendo estudado e obteve 

resultados inicias positivos. Uma revisão sistemática realizada 

sobre esse medicamento compilou estudos mais atuais com 

resultados relevantes. De acordo com (SHRESTHA et al., 2020) 

os pacientes tiveram uma melhora significativa em grupos 

favipiravir tanto no 7 º e 14 º dia de tratamento. A deterioração 

clínica é menos provável nos grupos de tratamento favipiravir 

do que outros agentes antivirais. Não houve diferenças 

significativas entre os dois grupos em termos de eliminação 

viral. 

 

Tabela 1. Artigos selecionados 

Tipo de 

pesquisa 

Tratamento 

utilizado 

Principais 

resultados 

Referências 

Estudo 

experimental in 

vivos humanos. 

Utilização do 

redemsivir 200 

mg no dia 1, 

seguida por uma 

dose intravenosa 

de 100 mg / dia do 

dia 2 ao dia 10. 

o tratamento com 

remdesivir pode 

ter um efeito 

benéfico na 

pneumonia por 

SARS CoV-2, 

especialmente no 

caso de pacientes 

não gravemente 

enfermos. 

(ANTINORI et al., 

2020). 

A estrutura 

Benefit-Risk 

 Os resultados 

sugerem que 

(DAVIES et al., 

2020). 
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Action Team 

(BRAT) foi usada 

para avaliar o 

benefício-risco 

geral do uso de 

remdesivir como 

um tratamento 

para COVID-19 

em comparação 

com o tratamento 

padrão, placebo 

ou outros 

tratamentos. 

pode haver um 

perfil de 

benefício-risco 

favorável para o 

remdesivir em 

comparação com 

o placebo na 

infecção grave 

por COVID-19.  

Revisão 

sistemática de 

literatura 

utilizando o 

PRISMA. 

Favipiravir junto 

com o tratamento 

padrão foi tomado 

no braço de 

tratamento e 

tratamento 

padrão sozinho 

no braço de 

controle. O 

tratamento 

padrão incluiu 

outros antivirais, 

suporte 

respiratório, 

antibióticos, 

imunomoduladore

s e medicamentos 

fitoterápicos. 

O estudo 

descobriu que 

pacientes tiveram 

uma melhora 

significativa em 

grupos FVP tanto 

no 7 º e 14 º dia de 

tratamento. A 

deterioração 

clínica é menos 

provável nos 

grupos de 

tratamento FVP 

do que outros 

agentes antivirais. 

(SHRESTHA et 

al., 2020). 
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Ensaio clínico 

aberto, 

randomizado e 

controlado 

individualmente, 

conduzido de 18 

de janeiro de 

2020 a 3 de 

fevereiro de 2020 

no Jin Yin-Tan 

Hospital, Wuhan, 

província de 

Hubei, China.  

Os pacientes 

elegíveis foram 

designados 

aleatoriamente 

em uma 

proporção de 1: 1 

para receber 

lopinavir-ritonavir 

(400 mg e 100 

mg, por via oral; 

fornecido 

gratuitamente 

pela autoridade 

nacional de 

saúde) duas 

vezes ao dia, 

mais o tratamento 

padrão, ou 

apenas o 

tratamento 

padrão, por 14 

dias. 

O estudo 
descobriu que o 
tratamento com 
lopinavir-ritonavir 
não acelerou 
significativamente 
a melhora clínica, 
reduziu a 
mortalidade ou 
diminuiu a 
detectabilidade 
do RNA viral da 
garganta em 
pacientes com 
Covid-19 grave.   

 

(CAO et al., 

2020). 

Revisão 

sistemática que 

avaliou apenas 

estudos 

comparando a 

eficácia clínica do 

anticorpo anti-

receptor de IL-6 

tocilizumabe e 

Anticorpo anti-

receptor de IL-6 

tocilizumabe em 

comparação com 

o tratamento 

padrão. 

Não há sugestão 

de que o 

tocilizumabe 

proporciona 

qualquer 

benefício 

adicional para 

pacientes com 

COVID-19 grave. 

(LAN et al., 2020). 
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seus 

comparadores 

para o tratamento 

de COVID-19 e 

relatando 

explicitamente 

pelo menos um 

dos desfechos de 

interesse. 

Um ensaio clínico 

randomizado, 

aberto (com 

avaliação do 

resultado primário 

por um comitê de 

adjudicação 

independente 

mascarado para a 

alocação de 

tratamento) 

(COALIÇÃO II) 

para testar a 

hipótese de se 

adicionar 

azitromicina a um 

regime de 

tratamento 

padrão com 

hidroxicloroquina 

foi superior ao 

tratamento 

500 mg 

azitromicina uma 

vez ao dia (por via 

oral, nasogástrica 

ou intravenosa) 

mais o tratamento 

padrão por 10 

dias e aqueles no 

grupo de controle 

recebeu padrão 

de atendimento 

sem macrolídeos, 

a critério dos 

médicos e de 

acordo com as 

diretrizes locais. 

Neste ensaio, a 

adição de 

azitromicina ao 

tratamento 

padrão o 

tratamento não foi 

superior ao 

padrão de 

atendimento 

sozinho (padrão 

de atendimento 

incluiu 

hidroxicloroquina 

de acordo às 

diretrizes locais) 

na melhoria do 

estado clínico em 

pacientes com 

COVID-19 grave. 

(FURTADO et al., 

2020) 
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padrão sozinho 

na melhoria do 

estado clínico de 

15 dias e 29 dias 

sobrevivência de 

pacientes 

hospitalizados 

com COVID-19 

grave. 

Ensaio clínico 

randomizado 

aberto.  

Avaliou a eficácia 

e segurança do 

IFN β-1a no 

tratamento de 

pacientes com 

diagnóstico de 

COVID-19 grave. 

O IFN melhorou 

significativamente 

a taxa de alta no 

dia 14. A 

mortalidade em 

28 dias também 

foi 

significativamente 

menor no grupo 

IFN. 

(DAVOUDI-

MONFARED et 

al., 2020). 

Estudo 

prospectivo, 

multicêntrico, 

cego, 

randomizado e 

controlado de 

fase II envolvendo 

pacientes com 

doença 

coronavírus grave 

2019. 

Quarenta e três 

pacientes foram 

aleatoriamente 

designados (1: 1) 

para receber 

ruxolitinibe mais 

tratamento 

padrão (22 

pacientes) ou 

placebo com base 

no tratamento 

 O tratamento 

com ruxolitinibe 

mais tratamento 

padrão não foi 

associado a 

melhora clínica 

significativamente 

acelerada em 

pacientes graves 

com doença 

coronavírus em 

2019, embora os 

(CAO et al., 2020) 
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padrão (21 

pacientes). 

receptores de 

ruxolitinibe 

tenham 

apresentado 

melhora clínica 

numericamente 

mais rápida.  

Meta-análise 

enfoca os efeitos 

dos 

corticosteroides 

na eliminação 

SARS-CoV-2. 

Uso 

corticosteroides 

na eliminação do 

vírus e na 

mortalidade em 

pessoas 

infectadas com 

SARS-CoV-2, 

SARS-CoV ou 

MERS-CoV. 

o estudo 

determinamou 

que o uso de 

corticosteroides 

não reduziu as 

mortes, mas foi 

associado ao 

aumento da 

duração da 

hospitalização. N

ão houve impacto 

favorável em um 

desfecho 

composto de 

morte, admissão 

na UTI ou 

ventilação 

mecânica. Não foi 

possível 

determinar se o 

uso de 

corticosteroide 

precedeu ou se 

seguiu ao uso de 

(LI et al., 2020) 
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ventilação 

mecânica.  

Este estudo foi 

um ensaio 

multicêntrico, 

randomizado, 

paralelo e aberto 

de 

hidroxicloroquina 

em pacientes 

internados com 

covid-19.  

Os pacientes no 

grupo de 

tratamento 

receberam 

hidroxicloroquina 

dentro de 24 

horas após a 

randomização, 

com uma dose de 

ataque de 1200 

mg por dia por 

três dias, seguida 

por uma dose de 

manutenção de 

800 mg por dia 

nos dias 

restantes. 

Probabilidade de 

conversão 

negativa de 

SARS-CoV-2 

entre os pacientes 

designados para 

receber 

tratamento 

padrão mais 

hidroxicloroquina 

foi semelhante 

aos pacientes que 

receberam 

apenas o 

tratamento 

padrão, portanto 

os resultados não 

fornecem 

evidências para 

apoiar um 

aumento na 

probabilidade de 

conversão 

negativa de 

SARS-CoV-2.  

(TANG et al., 

2020). 

Revisão 

sistemática de 12 

estudos 

Eficácia da 

cloroquina e 

hidroxicloroquina 

contra a covid-19. 

Não foi possível 

constatar a 

eficácia de 

cloroquina e 

(ELAVARASI et 

al., 2020). 
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observacionais e 

3 randomizados. 

hidroxicloroquina 

para COVID-19 

foi inconsistente e 

que houve um 

risco maior de 

arritmias com 

ECG. Fazendo-se 

necessários 

estudos com 

maior qualidade 

metodológica 

para esclarecer 

as 

inconsistências 

dos estudos.  

 

Ensaio 

randomizado, 

duplo-cego, 

controlado por 

placebo. 

Hidroxicloroquina 

oral (800 mg uma 

vez, seguido de 

600 mg em 6 a 8 

horas, depois 600 

mg diariamente 

por mais 4 dias) 

ou placebo 

mascarado. 

A gravidade dos 

sintomas ao longo 

de 14 dias não 

diferiu entre os 

grupos 

hidroxicloroquina 

e placebo. Aos 14 

dias de 

tratamento 24% 

dos participantes 

ainda tinham 

sintomas 

contínuos em 

relação aos 30% 

(SKIPPER et al., 

2020). 
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que receberam 

apenas o placebo. 

Fonte: Próprio autor 

 

Saindo dos principais antivirais que foram estudados 

contra a covid-19, outras classes de medicamentos também 

foram testadas, como forma de encontrar formas alternativas de 

mecanismos de ação que possam ser efetivas contra a doença. 

Um dos fármacos que vale ser ressaltado nessa revisão é o 

Tocilizumabe  que é um agente bloqueador do receptor de IL-6 

utilizado em doenças autoimunes, como artrite reumatoide 

refratária, e que vem sendo proposto para o tratamento de 

COVID-19 grave. (Lan et al., 2020), em seu estudo afirma que 

a taxa de mortalidade por todas as causas de pacientes com 

COVID-19 no grupo tocilizumabe foi de 16,3% (39/240), que foi 

menor em comparação com o grupo controle (24,1%; 

85/352). No entanto, a diferença não atingiu significância 

estatística. Portanto, não há sugestão de que o tocilizumabe 

proporciona qualquer benefício adicional para pacientes com 

COVID-19 grave. 

Os corticosteroides são freqüentemente usados para 

tratar pessoas com infecções por coronavírus, especialmente 

quando graves. Entretanto, existem muitas lacunas sobre a 

seguraça e a eficácia desses medicamentos. (Li et al., 2020) 

Realizaram uma meta análise com o foco nos efeitos dos 

corticosteroides na eliminação do vírus e na mortalidade em 

pessoas infectadas com SARS-CoV-2, SARS-CoV ou MERS-

CoV. Após a análise dos dados o estudo determinamou que o 

uso de corticosteroides não reduziu as mortes, mas foi 

associado ao aumento da duração da hospitalização. Não 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tocilizumab
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/receptor-blocking-agent
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houve impacto favorável em um desfecho composto de morte, 

admissão na UTI ou ventilação mecânica. Não foi possível 

determinar se o uso de corticosteroide precedeu ou se seguiu 

ao uso de ventilação mecânica. Entretanto, essas afirmações 

devem ser vistas com cautela, pois precisam ser confirmadas 

em ensaios clínicos randomizados.  

Os subtipos de interferon (IFN) foram examinados 

previamente no tratamento de SARS e MERS. A experiência in 

vitro primária mostrou efeitos antivirais dos IFNs, 

especialmente IFN-β e IFN-γ, no SARS-CoV. O tempo para 

atingir a resposta clínica não mudou após a adição de IFN aos 

medicamentos do protocolo nacional. No entanto, o IFN 

melhorou significativamente a taxa de alta no dia 14. A 

mortalidade em 28 dias também foi significativamente menor no 

grupo IFN. Os pacientes que receberam IFN na fase inicial da 

doença tiveram significativamente mais benefícios com o 

tratamento. Alguns efeitos adversos relacionados à injeção de 

IFN ocorreram e todos foram toleráveis. (DAVOUDI-

MONFARED et al., 2020). 

Ruxolitinibe é um inibidor da quinase associada ao Janus 

(JAK) 1/2, para o tratamento da policitemia vera e da 

mielofibrose, assim levantou-se a hipótese de que se o 

ruxolitinibe pode ser eficaz contra as consequências dos níveis 

elevados de citocinas em pacientes com covid-19.  

Um estudo  prospectivo, multicêntrico, cego, 

randomizado e controlado de fase II conduzido por (CAO et al., 

2020) mostrou que o tratamento com ruxolitinibe mais 

tratamento padrão não foi associado a melhora clínica 

significativamente acelerada em pacientes graves com doença 

coronavírus em 2019, embora os receptores de ruxolitinibe 
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tenham apresentado melhora clínica numericamente mais 

rápida.  

Em um estudo randomizado realizado no Brasil, com o 

propósito de verificar a eficácia e segurança da azitromicina no 

tratamento de COVID-19 (FURTADO et al., 2020) evidenciaram 

que a adição de azitromicina ao tratamento padrão não foi 

superior ao padrão de atendimento sozinho (padrão de 

atendimento incluiu hidroxicloroquina de acordo às diretrizes 

locais) na melhoria do estado clínico em pacientes com COVID-

19 grave. Além disso, os pacientes no o grupo azitromicina teve 

mortalidade e incidência semelhantes de infecções 

secundárias, duração da internação hospitalar e tempo livre de 

ventilação mecânica em comparação com pacientes do grupo 

controle.  

Por outro lado, em outro relatório observacional 

retrospectivo, terapia adjuvante com azitromicina foi associada 

com melhor sobrevida em 90 dias e um tempo mais curto para 

descontinuação da ventilação mecânica entre os pacientes com 

síndrome de dificuldade respiratória aguda de diferentes 

causas. 

Hidroxicloroquina e cloroquina, fármacos utilizados para 

a malária, foram os principais medicamentos estudados para o 

combate ao coronavírus, muito devido a sua ampla discussão 

dentro da comunidade científica do mundo inteiro. Um total de 

109 (73%) pacientes (56 padrão de tratamento; 53 padrão de 

tratamento mais hidroxicloroquina) tiveram conversão negativa 

bem antes de 28 dias previsto no estudo, e os 41 (27%) 

pacientes restantes (19 padrão de tratamento; 22 padrão de 

tratamento mais hidroxicloroquina) foram censurados porque 

não alcançaram a conversão negativa do vírus (TANG et al., 
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2020). Em geral, probabilidade de conversão negativa de 

SARS-CoV-2 entre os pacientes designados para receber 

tratamento padrão mais hidroxicloroquina foi semelhante aos 

pacientes que receberam apenas o tratamento padrão, portanto 

os resultados não fornecem evidências para apoiar um aumento 

na probabilidade de conversão negativa de SARS-CoV-2. 

Uma revisão sistemática realizada por (ELAVARASI et 

al., 2020) evidenciaram que nos 12 estudos observacionais e 3 

randomizados que foram avaliados, não foi possível constatar 

a eficácia de cloroquina e hidroxicloroquina para COVID-19 foi 

inconsistente e que houve um risco maior de arritmias com 

ECG. Fazendo-se necessários estudos com maior qualidade 

metodológica para esclarecer as inconsistências dos estudos.  

Um estudo randomizado duplo-cego conduzido por 

(SKIPPER et al., 2020) constataram que a mudança na 

gravidade dos sintomas ao longo de 14 dias não diferiu entre os 

grupos hidroxicloroquina e placebo. Aos 14 dias de tratamento 

24% dos participantes ainda tinham sintomas contínuos em 

relação aos 30% que receberam apenas o placebo. Além disso, 

os efeitos adversos da medicação ocorreram em 43% dos 

participantes que receberam hidroxicloroquina versus 22 que 

receberam placebo. 

Portanto, notou-se que alguns medicamentos tiveram 

resultados positivos em determinados aspectos, como o 

remdesivir na diminuição do tempo de recuperação em 

pacientes graves, mas que estatisticamente não teve 

significância. Os dados em termos de eficácia do lopinavir-

ritonavir foram promissores no início, mas um ensaio 

randomizado recente não mostrou benefícios, especialmente 

em estágios posteriores da doença e os efeitos colaterais que 
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alguns medicamentos causam é uma barreira para a sua 

utilização, como a hidroxicloroquina e cloroquina. No entanto, o 

IFN e o favipiravir mostraram resultados positivos e 

promissores, pois mostraram ocorreu uma melhora clinica 

significativa com favipiravir, e que o tempo para que o paciente 

receba alta diminuiu na utilização do IFN, fazendo com que eles 

sejam uma opção tangível para o desenvolvimento de um 

tratamento eficaz contra a covid-19. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Depois de feita a avaliação dos estudos incluídos para a 

revisão, notou-se que os fármacos que estão em evidência nos 

artigos não são os ideais para o tratamento eficaz da doença, 

visto que os estudos mostraram que existe pouca significância 

nos resultados demostrados, fazendo com que as evidencias 

mostradas sejam fracas para que eles sejam recomendados 

para o tratamento de covid-19. 

 Ademais, fica evidente a necessidade ser feita pesquisas 

com qualidade metodológica alta para a obtenção de resultados 

mais concretos, eficazes e seguros para a covid-19. 
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RESUMO: A insuficiência renal é uma condição patológica que 
se manifesta de forma aguda ou crônica, cuja incidência cresce 
no Brasil, resultando no aumento da taxa de ocupação de leitos 
de hospitais, despesas para os cofres públicos e impactando 
negativamente a saúde dos afetados e da família. Pacientes 
acometidos por essa condição são acompanhados por uma 
equipe multiprofissional, destacando-se entre eles os 
enfermeiros por prestarem cuidado em período integral e direto 
aos pacientes. Dessa forma, é vital que o profissional de 
enfermagem detenha conhecimentos científicos, teóricos e 
práticos sobre a insuficiência renal para prestar o melhor 
cuidado e intervir de maneira adequada, dessa forma 
melhorando a qualidade de vida, estado de saúde e evitando a 
morte do paciente. Objetivando estudar as intervenções de 
enfermagem aplicáveis à pacientes com insuficiência renal 
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aguda e crônica, este trabalho buscou revisar dados da 
literatura científica referentes à insuficiência renal e quais 
cuidados e intervenções o profissional de enfermagem pode 
utilizar para oferecer o melhor tratamento. Através deste estudo 
demonstramos a importância do diagnóstico de enfermagem e 
suas respectivas intervenções, a importância dos 
equipamentos da unidade de terapia intensiva, a atenção para 
a segurança do paciente em tempo integral e a promoção de 
um ambiente confortável e cuidado humanizado através da 
comunicação enfermeiro-paciente. Todos esses aspectos 
demonstram-se essenciais para a recuperação de um paciente 
com patologia renal.  
Palavras-chave: Enfermagem. Insuficiência renal aguda. 

Insuficiência renal crônica. Cuidados de enfermagem. Unidade 

de terapia intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema urinário é constituído por dois rins, dois 

ureteres, uma bexiga e uma uretra. Dentre esses componentes, 

os rins são considerados órgãos vitais devido a funções que 

garantem a homeostase do organismo como a filtração do 

sangue, excreção de moléculas tóxicas do organismo como 

resíduos metabólicos, produção de eritropoietina e a 

manutenção do equilíbrio ácido-base, eletrolítico e 

hemodinâmico (DRACZEVSKI; TEIXEIRA, 2011).  

Devido a suas funções, danos ou falhas de 

funcionamento nos rins podem acarretar sérios problemas 

renais, cardiovasculares e hemodinâmicos (DE MORAES; 

COLICIGNO, 2007) e, em alguns casos, podendo levar à 

redução ou perda da função deste órgão, condição denominada 
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de insuficiência renal, podendo ser aguda ou crônica (PINTO et 

al., 2009; MORSCH; VERONESE, 2011).  

Nesta condição, o tratamento do paciente exige cuidados 

especiais e passa a ter grande impacto sobre os cofres 

públicos. Estima-se que, anualmente, seja gasto 2,5 bilhões de 

reais apenas com o tratamento de pacientes com insuficiência 

renal, o que corresponde a cerca de 5% do orçamento 

destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS) (ALCALDE; 

KIRSZTAJN, 2018). 

Com relação à Insuficiência Renal Aguda (IRA), a 

Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) recentemente propôs 

uma nova definição e classificação a fim de uniformizar este 

conceito para efeitos de estudos clínicos e, principalmente, 

prevenir essa síndrome e facilitar seu diagnóstico na tentativa 

de diminuir a alta morbidade e mortalidade ainda encontrada 

nos dias atuais (YU et al., 2007).  

Atualmente, a IRA é definida como a redução da função 

renal, caracterizando-se principalmente pela diminuição do 

ritmo de filtração glomerular em horas ou dias, associado ou 

não com a redução do volume urinário, podendo acarretar em 

distúrbios no controle do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-

básico (YU et al., 2007). De maneira clínica, a IRA pode se 

apresentar em 3 diferentes estágios, de acordo com a 

gravidade do caso. Todos são caracterizados pelo aumento da 

excreção basal de creatinina sérica, podendo ocorrer também 

a redução da diurese (YU et al., 2007). 

     A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é um problema 

crescente na população mundial (ROMÃO, 2004; SIVIERO; 

MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014). Esse aumento acontece 
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devido ao processo de envelhecimento da população e ao 

aumento do número de indivíduos acometidos por hipertensão 

e diabetes mellitus, que são as principais morbidades 

associadas ao desenvolvimento da disfunção dos rins (SESSO 

et al., 2007; PERES et al., 2010).  

Clinicamente existem cinco estágios de IRC, classificados de 

acordo com a Taxa de Filtração Glomerular (TFG), e cada um 

deles reflete um grau de severidade da doença e cuidados 

específicos no manejo desses pacientes (BRASIL, 2014).  

Geralmente, para pacientes crônicos, a hemodiálise é o 

tratamento mais utilizado (92,3% dos casos), sendo realizado 

em ambiente hospitalar (NEVES et al., 2020). 

Estatisticamente, ocorrem aproximadamente 850 mil 

mortes anualmente no mundo devido a doenças relacionadas 

ao rim e ao trato urinário e, além disso, a incidência da IRC 

aumenta em torno de 8% ao ano (CHERCHIGLIA et al., 2010). 

No Brasil, a prevalência de pacientes em tratamento da doença 

aumentou 637% em uma década, passando de 24 mil em 1994 

para 153 mil em 2013 (IBGE, 2016). 

    Nesse contexto, o aumento vertiginoso do número de 

pacientes com essa doença, evidencia a necessidade de 

pessoal qualificado e materiais para tratamento e cuidado 

desses indivíduos, principalmente os mais graves que 

necessitam de cuidados especializados na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI).   

      As UTIs são unidades hospitalares que se destinam ao 

atendimento de pacientes em estado grave ou de risco, que 

dispõem ininterruptamente da assistência de Enfermagem, com 

equipamentos específicos próprios, recursos humanos 
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especializados (RH), tendo acesso a outras tecnologias que se 

destinam ao diagnóstico e terapêutica necessários (UENISHI, 

2005). 

         Em um estudo realizado por Grassi (2017), foram 

coletados dados de 98 pacientes internados em UTI devido a 

complicações renais. Nota-se que o principal motivo das 

internações foi a insuficiência renal e, em alguns casos, havia 

outras doenças associadas como a síndrome do trato 

gastrointestinal, em 35% dos casos, e a doença no trato 

respiratório, em 27% dos pacientes admitidos na UTI. É 

importante salientar que houve instabilidade hemodinâmica em 

57% dos pacientes estudados, e houve evolução ao óbito em 

61%. 

Diante de tais fatos, observa-se que a enfermagem é 

fundamental no tratamento ao indivíduo com diagnóstico de 

doença renal, sobretudo na assistência aos pacientes 

internados em unidades de terapia intensiva, tendo em vista a 

condição de saúde dos pacientes que, em sua maioria, 

apresentam complicações hemodinâmicas, dependendo de 

maneira integral dos cuidados de enfermagem. 

  A atividade de enfermagem é uma importante 

ferramenta no processo de prevenção, tratamento e 

recuperação do paciente, utilizada também para gerenciar 

cuidados, detalhar as fases e registrar no prontuário do paciente 

todas as informações a respeito do tratamento realizado 

(GRASSI et al, 2017). 

Embora a enfermagem esteja ligada a uma equipe 

multidisciplinar na saúde, pode ser definida, em termos gerais, 

como a ciência do cuidado integral e de integração em saúde, 
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tanto no sentido de assistir e coordenar as práticas de cuidado 

quanto no sentido de promover e proteger a saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidades (BACKES; SOUSA; 

ERDMANN, 2008). 

Nesse contexto, o cuidado de enfermagem configura-se 

como prática social empreendedora, por sua inserção ativa e 

proativa em diferentes espaços de atuação profissional e, 

principalmente, pelas suas possibilidades de interação e 

associação com diferentes setores e contextos sociais, 

funcionando como o elo que liga o paciente ao cuidado à saúde 

através de intervenções executadas por esse profissional 

(BACKES; SOUSA; ERDMANN, 2008). 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo estudar as 

intervenções de enfermagem (IE) aplicáveis à pacientes com 

IRA e IRC e revisar os dados disponíveis na literatura sobre a 

insuficiência renal, analisando quais cuidados de enfermagem 

podem ser empregados durante o tratamento desses pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva (UTI).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

. Foi realizada revisão de literatura por meio de 

levantamento bibliográfico, durante o mês de agosto, no ano de 

2020, buscando publicações indexadas nas bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, NCBI, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos CAPES 

e ScienceDirect,  publicadas em português e inglês.  

Os critérios de inclusão adotados para a seleção de 

artigos foram: artigos direcionados para a enfermagem, 
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cuidados na enfermagem e clínica médica nas categorias 

original, revisão de literatura e relato de caso; artigos publicados 

entre os anos de 2015 a 2020, tolerando um máximo de cinco 

artigos publicados em anos anteriores a 2015; artigos que 

contivessem em seu título, e⁄ou resumo, os descritores: UTI, 

UTI geral, insuficiência renal, insuficiência renal aguda, 

insuficiência renal crônica, cuidados de enfermagem, boas 

práticas na UTI, práticas de enfermagem na UTI, equipamentos 

de UTI, intensive care unit, ICU, general ICU, renal failure, acute 

renal failure, chronic renal failure, nursing care, good practices 

in the ICU, nursing practices in the ICU, ICU equipment.  

Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos e trabalhos 

publicados em outro formato que não fossem artigos científicos 

e relatos de caso (trabalho de conclusão de curso, dissertação, 

tese, resenha).  

A partir da leitura dos resumos, foram excluídos ainda os 

artigos que não tinham relação com o objetivo deste estudo, 

que não possuíam informações relevantes que 

complementassem o levantamento bibliográfico ou que 

tivessem informações repetidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos critérios estabelecidos, foram encontradas 

36 publicações, sendo selecionados 22 artigos que serviram de 

base para este trabalho, destes, 18 em língua portuguesa e 

quatro em língua inglesa. Foram excluídos 14 artigos que não 

apresentavam conteúdo relevante para essa revisão, todos em 
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língua portuguesa. Entre os 22 artigos utilizados, 4 foram 

publicados em data anterior ao ano de 2015 (Figura 1). 

 

Figura 1. Artigos selecionados de acordo com a metodologia. 

 

Fonte: Autoral, 2020. 

 

Considerando que a equipe de enfermagem presta o 

cuidado em tempo integral ao paciente, torna-se importante que 

esse profissional detenha conhecimentos relacionados às 

eventuais complicações que possam ocorrer com o paciente 

internado com IRA e IRC, a fim de evitar o agravamento na 

saúde do paciente e, possivelmente, a morte (FERREIRA et al., 

2016). 

Um estudo realizado por Bernardina e colaboradores 

(2008), com pacientes com IRA, dialíticos e não-dialíticos, 

demonstrou que existem diversos fatores associados à morte 

desses indivíduos na UTI. Pacientes dialíticos são 26% mais 

propensos à morte devido a complicações cardiovasculares e 

de natureza infecciosa, levando ao óbito geralmente pela 

falência de múltiplos órgãos. Paralelamente, os pacientes não-

dialíticos são acometidos por eventos pulmonares e 
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metabólicos, sendo a insuficiência respiratória a principal causa 

de morte.  

Sendo assim, é de suma importância que o enfermeiro 

cheque regularmente o balanço hídrico, equilíbrio 

hemodinâmico, nocicepção, estado de consciência de acordo 

com a escala de Glasgow e sinais vitais do paciente como 

temperatura corporal, pulso, frequência respiratória/oximetria e 

pressão arterial (FONTES; JAQUES, 2007; OLIVEIRA; 

PEREIRA; FREITAS, 2014), com a finalidade de sempre manter 

atualizado o diagnóstico de enfermagem (DE).  

Tal prática pode auxiliar na caracterização do estado de 

saúde, detecção de alterações no quadro clínico e apontar 

medidas que devem ser tomadas para prevenir o agravamento 

da doença, contribuindo diretamente para a recuperação do 

indivíduo (GRASSI et al., 2017).  

Especificamente para IRA, as características clínicas 

que devem ser monitoradas cautelosamente são a coloração da 

urina, para diagnosticar uma possível uremia que reflete na 

falência ou lesão renal (EKNOYAN, 2017); inchaço devido à 

retenção de líquidos que podem ocasionar insuficiência 

cardíaca; sonolência, fadiga e confusão mental devido ao 

acúmulo de substâncias nitrogenadas no organismo que podem 

culminar em convulsões (GUEDES et al., 2019). Também é 

importante checar a TFG para classificar em qual estágio de 

IRA o paciente se encontra.  

De acordo com a Acute Kidney Injury Networking (AKIN), 

considerando os critérios de nível de creatinina sérica ou débito 

urinário, os pacientes podem ser classificados dentro de três 

estágios que refletem a gravidade da IRA, sendo o nível três o 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INDIVÍDUO COM DIAGNÓSTICO 
DE INSUFICIE?NCIA RENAL AGUDA E CRÔNICA NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 

470 
 

mais crítico (Quadro 1). Somente um dos critérios deve ser 

usado para classificar o paciente e pacientes que necessitam 

de diálise são automaticamente considerados nível 3 (YU et al., 

2007).  

 

Quadro 1. Estágios da IRA, de acordo com o nível de creatinina 

ou débito urinário. 

Estágio Creatinina sérica Débito Urinário 

1 

Aumento de 0,3 mg/dl 

ou aumento de 150-

200% do valor basal 

< 0,5 ml/Kg/h  

por 6 horas 

2 
Aumento > 200-300% 

do valor basal 

< 0,5 ml/Kg/h  

por > 12 horas 

3 

Aumento > 300% do 

valor basal ou 

Creatinina sérica ≥ 4,0 

mg/dl com aumento 

agudo de pelo menos 

0,5 mg/dl 

< 0,3 ml/Kg/h  

por 24 horas ou anúria 

por 12 horas 

Fonte: Adaptado de Yu et al., 2007. 

Na IRC, as principais características que devem ser 

observadas são semelhantes a IRA, diferindo na classificação 

do estágio da condição, que é realizada através da 

interpretação dos resultados de exames laboratoriais de urina, 

para avaliar a TFG e os elementos e sedimentos anormais da 
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urina. Essas informações podem indicar o estágio em que se 

encontra a doença (Quadro 2) e dessa forma auxiliar o 

enfermeiro na determinação de qual IE adotar, de acordo com 

as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). 

 

Quadro 2. Estágios da IRC, de acordo com a TFG 

Estágio da IRC TFG 

1 ≥ 90mL/min/1,73m2 

2 ≥ 60 a 89 mL/min/1,73m2 

3A ≥ 45 a 59 mL/min/1,73m2 

3B ≥ 30 a 44 mL/min/1,73m2 

4 ≥ 15 a 29 mL/min/1,73m2 

5 <15 mL/min/1,73m2 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2014. 

 

 Além desses conhecimentos de cunho teórico e 

científico, é necessário que o enfermeiro conheça e execute as 

boas práticas de procedimentos de enfermagem, de forma 

salutar, organizada e sistemática (SANTOS et al., 2020). Dessa 

forma, destaca-se a importância da sistematização do cuidado 

de enfermagem (SAE), que é a responsável por organizar toda 

a atividade do processo de enfermagem (FERREIRA et al., 

2016).  
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No contexto da UTI, a SAE é utilizada para organizar 

abordagens clínicas e métodos que serão utilizados para atingir 

os objetivos de enfermagem estabelecidos para determinado 

paciente. A primeira etapa da SAE consiste na coleta de dados 

referentes ao quadro clínico do paciente e, assim, estabelecer 

o DE que irá definir quais IEs serão adotadas (FERREIRA et al., 

2016).   

Alinhado com o tratamento desses pacientes estão os 

equipamentos utilizados na UTI. A utilização incorreta desses 

aparelhos ou o não-monitoramento podem significar grandes 

prejuízos para a saúde do paciente, portanto, a equipe de 

enfermagem deve atualizar-se frequentemente a respeito do 

manuseio de tais aparelhos e manter-se atenta para possíveis 

erros de funcionamento (RIBEIRO et al., 2016).  

Entre os principais equipamentos utilizados, destacam-

se a bomba de infusão, cuja função é administração de 

substâncias por via endovenosa, sendo necessária atenção 

para evitar erros durante a sua programação (RIBEIRO et al., 

2016); ventiladores mecânicos, que têm a função de auxiliar a 

troca gasosa nos pulmões, sendo vital que o enfermeiro se 

mantenha atento em relação à bateria desse aparelho para 

evitar intercorrências, haja vista que pacientes não-dialíticos 

são acometidos por eventos pulmonares, sendo a insuficiência 

respiratória a sua principal causa de morte (BERNADINA et al., 

2008; RIBEIRO et al., 2016); e o monitor multiparamétrico, que 

oferece informações em tempo real sobre os parâmetros dos 

sinais vitais do enfermo (RIBEIRO et al., 2016). 

Por fim, utilizando todo conhecimento e equipamentos 

supracitados, em uma UTI onde os pacientes encontram-se em 
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situações extremas, a sensibilidade de interpretação de sinais 

pode significar a recuperação ou piora do estado de saúde do 

paciente. Sendo assim, o enfermeiro deve estar atento às 

informações sobre o fluxo de suas atividades, fármacos 

utilizados, impasses, interpretação de medicamentos, entre 

outros (BARBOSA et al., 2014). 

Outro ponto importante sobre o cuidado de pacientes em 

UTIs é a mudança de decúbito. Considerando que a grande 

maioria dos internos estão sedados e, portanto, estão privados 

de realizar movimentos, a mudança de decúbito se faz 

necessária para evitar as lesões por pressão. Além disso, o 

registro da realização da mudança de decúbito deve ser 

realizado, pois pode evitar que passe despercebida a não 

mudança de decúbito do paciente (BARBOSA et al., 2014). 

Em um estudo realizado por Grassi e colaboradores 

(2017), observou-se através do DE em pacientes com 

insuficiência renal em tratamento de hemodiálise, que esses 

indivíduos estão propensos a diversos riscos, listados no 

quadro 3, sendo os principais riscos de infecção, integridade da 

pele e troca de gases prejudicadas. 

Tendo em vista esses riscos, o enfermeiro pode intervir 

de várias maneiras, bem como promover cuidados para obter 

controle da infecção, monitorar a posição e a frequência 

respiratória do paciente. 
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Quadro 3. Diagnósticos de enfermagem e suas respectivas 

intervenções de enfermagem.  

 

Diagnóstico de 

Enfermagem 

Intervenções de 

Enfermagem 

Risco de infecção 
Promover cuidados para obter 

controle da infecção.  

Risco de perfusão renal ineficaz 
Controlar o ácido básico e Terapia 

por hemodiálise.  

Troca de gases prejudicada 
Monitorar a frequência respiratória 

e Fisioterapia respiratória 

Integridade da pele prejudicada 

Observar sempre a posição do 

paciente; Cuidado com as lesões; 

Supervisionar a pele; Prevenir 

úlceras por pressão.  

Volume líquido excessivo 

Manter o controle da hipervolemia; 

manter o controle e monitoramento 

do balanço hídrico.  

Fonte: Adaptado de Grassi et al., 2017. 
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O elevado risco de infecção também foi relatado por 

Debone e colaboradores (2017) como um dos principais 

inerentes ao tratamento de idosos com IRC em hemodiálise.  

De acordo com Qin e colaboradores (2016), esse risco 

possivelmente ocorre devido a erros durante a execução da 

fístula arteriovenosa para a hemodiálise como angulação 

incorreta da agulha, fixação incorreta da agulha ou, até mesmo, 

hipotensão do paciente que pode ocasionar a obstrução do 

acesso. 

Além disso, em um estudo realizado por Pessoa e 

Linhares (2015), foi demonstrado que 97,7% dos pacientes não 

têm conhecimento adequado para manutenção da fístula, o que 

pode acarretar em uma má higienização e, por conseguinte, 

uma infecção.  

Sendo assim, é vital que o enfermeiro tenha os cuidados 

necessários para a realização da fístula e, também, oriente o 

paciente sobre a correta higienização com água e sabão do 

local.  

Também foi relatado por Debone e colaboradores (2017) 

o elevado risco de retenção de líquidos e o desequilíbrio 

eletrolítico de idosos com IRC em hemodiálise. Os autores 

ressaltam a necessidade de o enfermeiro individualizar o 

cuidado, haja vista que, além das evidências clínicas, devem-

se levar em consideração as modificações da senescência e 

senilidade nesses pacientes. 

Ademais, foi encontrado na literatura que pacientes 

acometidos com IRA ou IRC sofrem constantemente com dor 

que é considerada como uma das principais causas 

desestabilização do paciente. A dor é elencada como o 5° sinal 
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vital, segundo propõe a Agência Americana de Pesquisa e 

Qualidade em Saúde Pública e a Sociedade Americana de Dor. 

Sendo assim, além de monitorar a frequência cardíaca, a 

pressão arterial, a temperatura e a frequência respiratória, 

monitorar e controlar a dor faz parte das IEs que podem 

melhorar a qualidade da assistência prestada (FONTES; 

JAQUES, 2007). 

Além de cuidados em enfermagem, é de suma 

importância que o enfermeiro ofereça um cuidado humanizado, 

prezando pela comunicação e aproximação com o paciente e 

orientação à família para acompanhamento do enfermo. Tais 

práticas estão associadas com a promoção de um ambiente 

confortável que contribui para o aumento da qualidade de vida 

desses pacientes e, consequentemente, o aumento da taxa de 

sobrevivência, principalmente para os pacientes crônicos em 

estágio cinco, que possuem o pior índice de qualidade de vida 

comparado a pacientes crônicos de outras doenças em estágio 

terminal, como o câncer (CHEN; MAWED; UNRUH, 2016; 

RIBEIRO et al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

  Através deste trabalho, demonstramos a importância da 

enfermagem no cuidado a pacientes que se destaca e 

diferencia-se pelo seu desenvolvimento nas práticas interativas 

e integradoras do cuidado a pacientes submetidos a tratamento 

intensivo. 

  Sendo assim, é possível concluir que o cuidado 

direcionado para pacientes com IRA e IRC deve ser composto 
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pelo conhecimento teórico, práticas de procedimentos clínicos, 

boas práticas em enfermagem e cuidado humanizado. Tais 

atitudes podem trazer melhora nas condições de saúde do 

enfermo.  

  Paralelamente, é importante que o enfermeiro também 

promova práticas associadas a um ambiente limpo, execute a 

limpeza do paciente internado e oriente o paciente em 

hemodiálise sobre a correta limpeza do membro onde está o 

acesso arteriovenoso, a fim de evitar o risco de infecção.  

  Monitorar e controlar a dor, deixando o paciente mais 

confortável e agradável possível, pode trazer uma melhora 

significativa na qualidade de vida e, consequentemente, em seu 

quadro de saúde. 
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RESUMO: A Insuficiência Renal Crônica consiste na diminuição 
lenta e progressiva da capacidade dos órgãos renais em filtrar 
os substratos metabólicos sanguíneos. Nesses casos, a terapia 
substitutiva mais utilizada mundialmente é a hemodiálise e para 
isso, além de aparatos tecnológicos, requer profissionais 
capacitados e preparação de um acesso vascular. O estudo 
apresenta como objetivo identificar os cuidados de enfermagem 
ofertados aos pacientes em uso de cateter venoso central para 
hemodiálise. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da 
literatura, realizado nas bases de dados Cinahl, Web of 
Science, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde e National Library of Medicine and National Institutes 
of Health, com os descritores diálise renal, cateteres e cuidados 
de enfermagem, em setembro/2020. Identificou-se dez artigos 
na revisão, dos quais a maioria datava entre 2017-2019, com 
predomínio do idioma em inglês. Retrataram como cuidados de 
enfermagem: higiene das mãos, manejo correto de medidas de 
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assepsia, medição da temperatura axilar pré/pós-tratamento da 
hemodiálise, manutenção do curativo oclusivo no cateter, 
manuseio seguro, cuidados com inserção e manutenção do 
cateter, preparo do ambiente para a inserção do cateter, 
realização de flushing do cateter com solução salina, seleção 
adequada do calibre do cateter, e avaliação da presença de 
alterações locais. Diante disso, compreende-se que a 
assistência de enfermagem é essencial no controle dos eventos 
adversos nos cateteres de hemodiálise. 
Palavras-chave: Diálise Renal. Cateteres. Cuidados de 
enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é um importante desafio 

para a saúde global. Pode ser subdividida em cinco estágios, 

no estágio cinco, é intitulada como Insuficiência Renal Crônica, 

na qual apresenta uma taxa de filtração glomerular bastante 

reduzida (< 15 ml/min/1,73m2), em que os néfrons são 

incapazes de realizar a filtração sanguínea adequada, com 

consequente alteração em todos os sistemas corporais 

(BRASIL, 2014). A Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste 

na diminuição lenta e progressiva da capacidade dos órgãos 

renais em filtrar os substratos metabólicos do sangue. Nesse 

sentido, os pacientes com IRC perdem a capacidade para 

eliminar essas substâncias pela urina, problemática que 

repercute no acúmulo de excretas nitrogenadas e líquido no 

corpo, o que acarreta uma série de problemas para esses 

pacientes (BRASIL, 2020). 

As doenças crônicas como diabetes e hipertensão 

arterial são grandes determinantes ao acometimento dos 

indivíduos por essa condição (BRASIL, 2020). De acordo com 
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o Ministério da Saúde (2020), a descoberta da Insuficiência 

Renal Crônica pode ser por meio da realização de exames de 

sangue e de urina. O seu tratamento consiste na restrição da 

ingestão de líquidos, sódio e potássio, terapêutica 

medicamentosa e a realização de diálise e/ou transplante renal 

quando há doador compatível.  

De acordo com Guimarães et al. (2017), globalmente, a 

terapia substitutiva mais utilizada em pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica é a hemodiálise. Esse 

procedimento é realizado por meio de uma máquina que filtra e 

promove a limpeza do sangue, substituindo a função ineficiente 

dos rins. Essa terapêutica retira do corpo os resíduos que não 

propiciam benefícios à saúde do paciente, a exemplo do 

excesso de sal e de líquidos, além de controlar a pressão 

arterial e auxiliar no funcionamento interno para o equilíbrio de 

elementos como sódio, potássio, ureia e creatinina (BRASIL, 

2019). 

O tratamento mencionado requer além de aparatos 

tecnológicos, profissionais capacitados e a preparação de um 

acesso vascular (AV), que pode ser realizado de duas formas, 

por uma fístula arteriovenosa (FAV) ou pela implantação de um 

cateter venoso central de duplo lúmen (GUIMARÃES, et al. 

2017). As fístulas arteriovenosas implantadas em pacientes em 

hemodiálise são necessárias para os pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica, pois garantem a realização eficaz 

do tratamento. Entretanto, podem suscitar complicações, 

internações e intervenções invasivas caso não recebam os 

cuidados da equipe de saúde e do próprio paciente/família 

(SANTOS; AMARAL, LORETO, 2017). 
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Nem sempre é possível a implantação de uma fístula 

arteriovenosa, portanto, o cateter venoso central pode ser um 

dos acessos para a execução da hemodiálise nos pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica. Existem aqueles de curta 

permanência, os cateteres de Shilley®, e aqueles de longa 

permanência, chamados de Permcath® (HOSPITAL DE 

CLÍNICAS, 2020). Ressalta-se que apesar da fístula 

arteriovenosa ser preferível na realização da hemodiálise a 

longo prazo, o uso do cateter venoso central em pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica é bastante comum e apresenta um 

meio viável e rápido para os pacientes que necessitam de um 

tratamento hemodialítico imediato (SCHWANKE et al., 2018). 

Ambos os acessos podem desencadear complicações 

nessa clientela, nessa perspectiva, é necessária a formação de 

uma equipe multiprofissional capacitada para prestar os 

cuidados necessários aos pacientes durante a hemodiálise e 

para atender as suas complicações durante o tratamento 

(SILVA, et al. 2015). Ferraz et al. (2017) ressaltam que o 

trabalhador da área da saúde é fundamental na orientação ao 

paciente em hemodiálise para possibilitar a adesão ao 

tratamento. Destarte, o cuidado desenvolvido pelo enfermeiro a 

essa clientela deverá contemplar além da assistência 

propriamente dita, deve abarcar também as orientações dos 

cuidados aos cateteres, facilitando a promoção do autocuidado 

e prevenindo complicações que possam interromper o 

tratamento hemodialítico (FREITAS, et al. 2019). 

Assim, dentre os cuidados fornecidos pela equipe de 

enfermagem ao paciente em hemodiálise, destacam-se 

àqueles focados no cateter de hemodiálise (CAMPOS, et al. 

2019). Ressalta-se principalmente os cuidados de enfermagem 
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relacionados à prevenção de infecção no cateter venoso central 

(LIRA et al., 2018), evento adverso que pode causar sérios 

problemas ao paciente, inclusive levar ao óbito. Estudo 

apontam uma prevalência de infecção de 9,1% em cateteres de 

hemodiálise (SCHWANKE et al., 2018). Ribeiro et al. (2018) 

apontam que o número de infecções por cateteres de 

hemodiálise de curta e longa permanência é superior às 

infecções nas fístulas arteriovenosas, portanto, estudos que 

versem sobre os cuidados direcionados à essa temática são 

essenciais para a promoção da segurança do paciente 

submetido à hemodiálise. 

Ademais, estudos que versem sobre os cuidados 

prestados pela equipe de enfermagem ao paciente com 

Insuficiência Renal Crônica em uso de cateter venoso para 

hemodiálise é primordial para fundamentar as ações de 

enfermagem com elevada evidência científica (SANTOS; 

AMARAL, LORETO, 2017). Nesse sentido, compreender os 

cuidados de enfermagem prestados ao paciente em 

hemodiálise em uso de cateter é primordial para o 

desenvolvimento de uma assistência de enfermagem completa 

e segura. Assim, este estudo objetiva identificar os cuidados de 

enfermagem ofertados aos pacientes em uso de cateter venoso 

central para hemodiálise. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura 

que permite definir conceitos, revisar teorias, revisar evidências 

e analisar metodologias e questões de um determinado tópico 

(GONÇALVES, 2019). De acordo com Gonçalves (2019), para 
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a realização de uma revisão integrativa, é necessário 

instrumentalizá-la em cinco etapas, a saber: formulação de um 

problema/questionamento, pesquisa na literatura (busca), 

avaliação dos dados, análise dos dados e apresentação dos 

resultados. O estudo se baseou na seguinte questão 

norteadora: quais são os cuidados de enfermagem ofertados 

aos pacientes em diálise renal em uso de cateteres?  

Para a realização da busca dos artigos, foram 

selecionadas as bases de dados Cinahl, Web of Science, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e National Library of Medicine and National Institutes 

of Health (PUBMED), as quais foram acessadas pelo portal de 

periódico CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior).  

Foram empregados os descritores indexados no MeSH: 

Renal Dialysis, Catheters e Nursing care, realizando-se quatro 

cruzamentos a partir do operador booleano "AND". Exceto na 

base de dados LILACS, na qual se utilizou os descritores 

indexados conforme o DeCS: Diálise Renal, Cateteres e 

Cuidados de Enfermagem. A busca nas bases de dados 

ocorreu em setembro de 2020.  

Destaca-se que a busca em cada base de dados foi 

realizada por três pesquisadores que acessaram 

simultaneamente, objetivando-se garantir uma seleção 

confiável dos estudos. 

Em relação aos critérios de inclusão para a seleção dos 

estudos foram selecionados artigos completos disponíveis nas 

bases de dados selecionadas; nos idiomas português, inglês 

e/ou espanhol; artigos publicados nos últimos cinco anos; e que 
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abordassem os seguintes itens: diálise renal e cuidados de 

enfermagem relacionados aos cateteres em pacientes adultos.  

Quanto aos critérios de exclusão citam-se: revisões 

integrativas ou revisões sistemáticas da literatura; editoriais; 

cartas ao editor; e/ou resumos. 

Em referência à seleção dos documentos, todos os 

estudos identificados nas bases tiveram, inicialmente, seus 

títulos e resumos lidos. Além disso, quando não havia total 

compreensão desses, efetuava-se uma leitura flutuante dos 

mesmos, visando identificá-los como amostra para a análise e 

inclusão no compilado final. Dessa maneira, foram 

selecionados dez artigos, conforme o fluxograma abaixo: 

 

Figura 1. Fluxograma com a representação esquemática da 

seleção dos artigos na revisão integrativa da literatura.  

 
Fonte: Própria dos autores. 
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Após a escolha dos textos, foram extraídos os dados 

pertinentes a cada documento. Com o auxílio de um 

instrumento elaborado pelas autoras, com os seguintes itens: 

autor/ano; área da pesquisa; país; idioma; tipo de estudo; nível 

de evidência e cuidados com os cateteres de hemodiálise. Em 

seguida foram construídas duas tabelas e duas figuras, as quais 

sumarizaram os achados encontrados nos artigos da revisão da 

literatura 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à caracterização dos estudos identificados 

na revisão da literatura, a maioria dos artigos datavam entre os 

anos de 2017 e 2019, o idioma com maior predomínio foi o 

inglês. O Brasil foi o único país onde os achados foram 

publicados, apesar de a busca ter sido realizada, em sua 

maioria, em bases internacionais. A maior parte dos artigos foi 

classificada como pesquisas descritivas e enquadradas no nível 

de evidência seis.  

Destarte, a Tabela 1 a seguir, apresenta as 

características dos artigos selecionados por meio da revisão 

integrativa da literatura. 

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos selecionados por meio da 

revisão integrativa da literatura. 

Variável      

Ano de publicação 

2015 │------│2019 
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País 

Brasil 

Idioma 

Português 

Inglês 

Tipo de estudo 

Descritivo 

Quase-experimental 

Coorte 

Metodológico 

Nível de evidência* 

Nível VI 

Nível V 

Nível IV 

Nível III 

Fonte: própria dos autores. *Melnyk e Fineout-Overholt (2005). 

 

Em relação aos cuidados de enfermagem voltados para 

os pacientes com Insuficiência Renal Crônica em uso de cateter 

para a realização de hemodiálise, foram identificados 11 

cuidados nos estudos, conforme será demonstrado pela tabela 

2 abaixo, com suas respectivas frequências absolutas e 

relativas. 
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Tabela 2. Sumarização dos cuidados de enfermagem voltados 

para os pacientes com Insuficiência Renal Crônica em uso de 

cateter para a realização de hemodiálise selecionados por meio 

da revisão integrativa da literatura. 

Variável      

Cuidados de Enfermagem 

Higienização das mãos 

Manejo correto de medidas de assepsia 

Manuseio seguro do cateter 

Cuidados com a inserção e a manutenção do cateter 

Manutenção de curativo oclusivo para cobertura do cateter 

Preparo do ambiente para inserção do cateter 

Medição da temperatura axilar pré/pós-tratamento hemodialítico 

Cuidados com curativo do cateter venoso central 

Realização de flushing do cateter com solução salina 

Seleção do calibre adequado do cateter 

Avaliação da presença de alterações locais 

Fonte: (BARBOSA, 2017; FERRAZ et al., 2017; FONSECA et al. 2019; 

FREITAS et al., 2019; GUIMARÃES et al., 2017; GUIMARÃES et al., 2017; 

LIMA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2019; ROSETTI; TRONCHIN, 2015; 

SCHWANKE et al., 2018). 
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 Conforme os resultados expostos na Tabela 2 acima, os 

principais cuidados de enfermagem ao paciente com 

Insuficiência Renal Crônica em uso de cateter para a realização 

de hemodiálise estiveram voltados para a higienização das 

mãos, o Manejo correto de medidas de assepsia e Manuseio 

seguro do cateter. Nessa perspectiva, os cuidados foram 

subdivididos em cuidados de enfermagem gerais e aqueles 

voltados exclusivamente para as medidas de prevenção e 

controle de infecções em cateteres de hemodiálise. Essa 

subdivisão foi expressa a partir das Figuras 2 e 3 abaixo, em 

que na ilustração 2 encontram-se os cuidados gerais praticados 

pela equipe de enfermagem. 

 

Figura 2. Sumarização dos cuidados gerais de enfermagem 

voltados para os pacientes acometidos por Insuficiência Renal 

Crônica em uso de cateter venoso para a realização de 

hemodiálise. 

 
Fonte: (BARBOSA, 2017; FERRAZ et al., 2017; FONSECA et al. 2019; 

FREITAS et al., 2019; GUIMARÃES et al., 2017; GUIMARÃES et al., 2017; 

LIMA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2019; ROSETTI; TRONCHIN, 2015; 

SCHWANKE et al., 2018). 



CUIDADOS DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES SUBMETIDOS A 
HEMODIALISE EM USO DE CATETER 

493 
 

 

 

Quanto as precauções encontradas na pesquisa que 

estão voltadas exclusivamente para as medidas de prevenção 

e controle de infecções em cateteres de hemodiálise, estas se 

apresentam ilustradas abaixo por meio da figura 3. 

 

Figura 3. Sumarização dos cuidados gerais de enfermagem 

voltados para a prevenção de infecção nos pacientes 

acometidos por Insuficiência Renal Crônica em uso de cateter 

venoso para a realização de hemodiálise. 

 
Fonte: (BARBOSA, 2017; BRASIL, 2017; FERRAZ et al., 2017; FONSECA 

et al. 2019; FREITAS et al., 2019; GUIMARÃES et al., 2017; GUIMARÃES 

et al., 2017; LIMA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2019; ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2015; ROSETTI; TRONCHIN, 2015; SCHWANKE 

et al., 2018). 
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Dentre os cuidados de enfermagem mais citados, a 

higienização das mãos se destacou nos artigos identificados na 

revisão. Essa é uma das práticas mais simples e essencial para 

a prevenção de infecção nos pacientes (ROSETTI; TRONCHIN, 

2015). A higiene das mãos é essencial após tocar superfícies 

próximas ao paciente, antes, durante e após os atendimentos 

aos pacientes, especialmente em intervenções, e após o risco 

de exposição de fluidos corporais (BRASIL, 2017). 

Rosetti e Tronchin (2015) pesquisaram a prática de 

higiene das mãos na manutenção do cateter para pacientes em 

hemodiálise e identificaram que dentre os 13 componentes 

desse aspecto avaliados, apenas 69,2% obtiveram 100% de 

conformidade. Ademais, a limpeza das extremidades dos 

membros superiores realizada pela maioria dos profissionais 

dessa área avaliados nesse estudo apresentou um dos piores 

índices. Destarte, torna-se essencial a implementação de 

estratégias com vistas a melhorar a execução dessa prática 

com vistas a garantir melhor segurança dos pacientes em 

hemodiálise em uso de cateter. 

Conforme estudo nessa área, os pacientes com 

Insuficiência Renal Crônica em hemodiálise, que utilizam 

cateter venoso central, apresentam 11,2 vezes maior chance 

para contrair infecção. De acordo com Lima (2020), para os 

pacientes que não possuem condições de acesso venoso, 

administração de drogas, necessidade de motorização 

hemodinâmica, administração de nutrição parenteral e soluções 

hipertônicas ou irritativas, a melhor opção é a inserção do 

Cateter Venoso Central (CVC). A infecção nesses pacientes 

está relacionada a presença de biofilme, a infusão de solução 
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contaminada e pelas mãos contaminadas dos profissionais no 

manuseio do cateter (FRAN et al., 2015). 

Em estudo sobre prevalência de infecção em pacientes 

com Insuficiência Renal Crônica em hemodiálise em uso de 

cateter venoso central, verificou-se a presença de 48,8% de 

infecções atreladas ao uso do cateter de hemodiálise, sendo a 

maioria dos pacientes do sexo masculino, a maioria estava 

internada na Unidade de Terapia Intensiva. Frente a essa 

realidade, o estudo aponta para algumas recomendações: 

rotina de envio da ponta do cateter quando houver suspeita de 

infecção nesses pacientes, busca ativa das possíveis causas 

da infecção, e treinamentos sobre as boas práticas da equipe 

de saúde na prevenção de infecção (BORGES; BEDENDO, 

2017). 

Apesar da falta de higiene das mãos estar 

comprovadamente relacionada à infecção nos pacientes em 

uso de cateter para a hemodiálise, ainda assim verifica-se a 

ausência de lavatórios e de insumos para essa higiene 

adequada. Também se percebe a falta de estímulo e 

responsabilidade de alguns profissionais para a execução 

desse procedimento. Destarte, verifica-se uma baixa adesão 

quanto a essa prática pelos profissionais de saúde (OLIVEIRA 

et al., 2019; ROSETTI; TRONCHIN, 2015), mesmo esse 

comportamento propiciando uma série de malefícios à saúde 

dos sujeitos em questão.   

Nessa perspectiva, Almeida et al. (2018) destaca alguns 

cuidados de enfermagem atrelados aos pacientes em uso de 

cateter venoso central, quais sejam: verificar diariamente sinais 

que denotem a presença de colonização ou infecção do cateter, 

utilização de antissépticos, emprego de coberturas adequadas 
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na inserção do cateter, de soluções que previnam a obstrução 

do fluxo adequado do cateter e de medidas assépticas. Uma 

revisão sistemática acrescenta que o uso de soluções 

antimicrobianas pode diminuir a ocorrência de infecções em 

cateteres (ARECHABALA et al., 2018). 

Outro cuidado primordial da equipe de enfermagem, que 

merece destaque e apresentaram-se frequentemente 

presentes nas citações desta revisão foi a realização de 

medidas corretas de antissepsia para a manutenção do cateter 

de hemodiálise. Essas medidas deverão ser realizadas por 

profissionais de enfermagem treinados, os quais deverão usar 

todas as barreiras de proteção disponíveis, como campos 

estéreis, luvas e aventais esterilizados, gorros, óculos e 

máscaras (GUIMARÃES et al., 2017), para a sua proteção e do 

paciente. Esses profissionais deverão atentar sobre o momento 

de paramentação e desparamentação adequadas, além de 

manter todos os materiais estéreis no momento do manuseio 

do cateter. 

Além disso, é válido ressaltar que para a antissepsia 

referente ao preparo da pele para a inserção do cateter 

realizado pelo profissional médico, ou antissepsia de troca de 

curativo é necessário utilizar a solução de clorexidina alcoólica 

à 0,5%. Essa limpeza deve iniciar da região central de 

implantação do cateter, a partir de movimentos circulares em 

um espaço de 10 centímetros, e deve ser repetido por três 

vezes até que a solução seque de forma espontânea 

(FONSECA et al., 2019). É importante que todos os materiais a 

serem utilizados nesse momento sejam estéreis, além disso, 

toda a equipe deverá estar treinada para o manuseio do cateter 

sem contaminá-lo. Portanto, observa-se como um importante 
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papel do enfermeiro o treinamento da equipe de enfermagem 

quanto a realização desse procedimento a partir de uma técnica 

asséptica. 

O manuseio seguro dos cateteres é um exercício 

rotineiro existente nas ações da enfermagem, mas requer 

precauções e habilidades específicas, além do seguimento de 

regras a respeito de medidas preconizadas para garantir a 

segurança e a qualidade da assistência prestada aos doentes 

(BARBOSA et al., 2017).  

Destarte, GUIMARÃES et al. (2017) afirma que devido 

os grandes riscos potenciais que o uso de dispositivos 

(cateteres) ocasionam nos pacientes, a enfermagem possui 

habilidades essenciais para promover o cuidado, assim, é 

válido ressaltar que esse cuidado deve ser baseado 

em evidências científicas disponíveis acerca dos dispositivos e 

manutenção, assim como também deve haver a inclusão de 

ações educativas permanentes para equipe de enfermagem e 

a promoção à saúde do paciente. 

Compreende-se também como importante a orientação 

ao paciente sobre o momento da inserção do cateter e o 

cuidado oriundo do próprio paciente ao cateter. Conforme 

Oliveira et al. (2019), as informações que são repassadas ao 

paciente são reduzidas ou nulas, apenas são informados sobre 

a dor durante a administração de medicamentos. 

Nesse aspecto, a promoção de orientações pela equipe 

de saúde para os enfermos deve ser qualificada e proporcionar 

conhecimentos sobre a atual situação de saúde. Sobressai-se 

ainda que no decorrer do processo de educação não deve 

voltar-se apenas ao paciente, pois as instruções devem ser 

voltadas também as suas conjunturas familiares, para que 
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assim, ocorra melhores resultados na manutenção dos 

cateteres presentes nos pacientes em hemodiálise 

(GUIMARÃES, et al. 2017).  

Guimarães et al. (2017) faz alusão ao tópico manutenção 

do curativo oclusivo recobrindo o cateter, e enfatiza o 

surgimento de infecção devido aos cuidados prestados durante 

a realizado do curativo do cateter. Assim, manter um curativo 

oclusivo propicia maior proteção à propagação de 

microrganismos. 

Em estudo realizado por Sousa et al. (2018) verificou-se 

na avaliação da realização de curativos pela equipe uma baixa 

adesão na higienização das mãos pelos profissionais, nenhum 

trabalhador limpou as conexões do cateter com álcool, a gaze 

não foi trocada a cada pincelada da pele, e não houve limpeza 

seguindo a direção do cateter até a extremidade. 

Alguns cuidados de enfermagem ao paciente com 

cateter de hemodiálise apareceram com menor frequência nos 

artigos, como cuidados com curativo do cateter venoso central, 

realização de flushing do cateter com solução salina, seleção 

do calibre adequado do cateter e avaliação da presença de 

alterações locais. 

Em relação aos curativos de acesso venoso central, 

estudo sobre as práticas de prevenção de infecção de corrente 

sanguínea na realização de curativos de cateter venoso central, 

foram observados a execução dos curativos por profissionais 

de enfermagem e verificadas 163 não conformidades, com 

destaque para a explicação do procedimento ao paciente, a 

higienização das mãos após a finalização do curativo, a limpeza 

das conexões do cateter, e a realização do registro do 

procedimento em prontuário (GOMES et al., 2017). 
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Algumas recomendações sobre a atuação da equipe de 

saúde no momento de inserção e de manutenção do cateter 

venoso central em pacientes são fornecidas por Brasil (2017), 

no que concerne a prevenção de infecção sanguínea 

ocasionada pelo uso de cateter venoso central, quais sejam: 

 

Quadro 1: Recomendações sobre a atuação da equipe de 

saúde no momento de inserção e de manutenção do cateter 

venoso central em pacientes. 

 

Educação 
permanente; 

A equipe de profissionais da saúde 
deverá ter treinamentos a partir de 
educação permanente para que tenha 
conhecimento necessário sobre os 
cuidados sobre a inserção, manutenção 
e cuidados gerais com o cateter venoso 
central; 

Checklist; Deverá ser utilizado de forma preferencial 
um checklist padronizado com o passo a 
passo de inserção do cateter central com 
a técnica asséptica; 

Equipe de 
saúde; 

Toda a equipe de saúde deverá ficar 
atentar sobre qualquer contaminação e 
interromper prontamente a realização do 
procedimento caso sejam verificadas 
qualquer quebra da técnica; 

Kits de insumos 
para inserção do 

cateter; 

Fornecimento de Kits com todos os 
insumos para a inserção do cateter nos 
pacientes;  
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Atenção durante 
a punção 
venosa; 

Não é recomendada a punção em veia 
femoral, pois associa-se com maior risco 
de infecções; 

Tricotomia; A remoção dos pelos da região a ser 
puncionada deverá ser realizada com o 
uso de tricotomizador elétrico ou tesouras 
no momento do procedimento 

Higienização das 
mãos; 

Sempre higienizar as mãos em qualquer 
manipulação do cateter 

Preparo da pele 
com solução 

alcoólica; 

Preparo da pele com solução alcoólica de 
gliconato de clorexidina > 0,5%; 

Coberturas do 
sítio de inserção 

do cateter; 

Utilizar a gaze estéril e a fita adesiva 
estéril ou, se disponível, a cobertura 
transparente semipermeável estéril para 
a cobertura do sitio de inserção do cateter 

Trocas da 
cobertura; 

As trocas da cobertura deverão ser 
realizadas também com gaze estéril e fita 
adesiva estéril de 48 em 48 horas, e se 
utilizada a cobertura transparente, a troca 
deve ser realizada a cada sete dias. 
Entretanto, se a cobertura estiver suja, 
solta ou úmida, essa deve ser trocada 
imediatamente; 
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Aplicação de 
plástico no 

curativo durante 
o banho; 

As coberturas e cateter devem ser 
protegidos com plástico quando o 
paciente for tomar banho; 

 

Assepsia das 
conectores do 

cateter; 

Para a realização de desinfecção das 
conexões do cateter, deve-se utilizar 
solução antisséptica alcoólica; 

Precaução aos 
sinais de 
infecção. 

Avaliar o sítio de inserção dos cateteres 
centrais na busca de sinais de infecção 

Fonte: Brasil (2017). 

 

A obstrução do cateter venoso central é uma 

preocupação constante dos profissionais de saúde, pois 

associa-se a suspensão dos tratamentos nos pacientes 

(SANTOS et al., 2015).  Destarte, uma série de estudos sobre 

a melhor solução para a prevenção de obstrução são 

realizados. Assim, a prática de flushing do cateter com solução 

salina é uma ação feita pela equipe de saúde em paciente com 

cateter para hemodiálise. De acordo com revisão sistemática 

executada por Santos et al. (2015), não foram encontradas 

diferenças significativas entre o uso de soluções heparinizadas 

e o soro fisiológico 0.9% a permeabilidade dos dispositivos 

centrais. Nessa perspectiva, considera-se que a utilização do 

soro fisiológico é suficiente para manter a porosidade dessas 

sondas e ainda possibilita a prevenção de eventuais riscos 
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geralmente associados a aplicação da heparina (SANTOS et 

al., 2015).  

Entretanto, outro estudo aponta que o preenchimento do 

cateter com solução de heparina apresenta resultados 

melhores. Em pesquisa desempenhada por López-Briz et al. 

(2018) sobre o uso da heparina versus o uso do soro fisiológico 

na prevenção da obstrução de CVC em adultos, verifica-se que 

o manuseio da primeira substância poderá auxiliar na 

prevenção do bloqueio do cateter medial quando comparado ao 

soro fisiológico. 

No que tange a monitoração dos sinais e sintomas gerais 

e alterações locais (na inserção do dispositivo) nos pacientes 

em uso de sonda de hemodiálise é de suma importância que o 

enfermeiro proponha à equipe a verificação da temperatura do 

cliente no momento anterior e após a terapia hemodialítica. Os 

sujeitos em hemodiálise têm a possibilidade de estarem mais 

expostos a microrganismos e desenvolver uma posterior 

septicemia. Destarte, os profissionais devem acompanhar 

rigorosamente as expressões clínicas, como a febre, 

apresentadas pelos pacientes em uso de cateteres, sinal de 

infecção que pode gerar risco de morte ao paciente 

(GUIMARÃES, et al. 2017). 

 Desta forma, diversas partes corporais são passíveis de 

serem utilizadas para mensurar a temperatura, porém de 

acordo com estudos, a medição mais frequentemente realizada 

ocorre na axila no caso dos indivíduos adultos. Esse local é 

seguro, de fácil acesso e possui menos incidência de riscos. Em 

contrapartida, realizando uma comparação, pesquisas apontam 

que a mensuração da temperatura da membrana do tímpano 

com a utilização de um dispositivo infravermelho proporciona os 
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melhores valores, havendo correspondência com a temperatura 

do interior do organismo humano (SALGADO et al., 

2015).                                                                               

Borges e Bedento (2015) mencionam que quanto a 

utilização da técnica de medição da temperatura axilar, os 

enfermos que realizam o procedimento de hemodiálise 

possuem singularidades que necessitam serem levadas em 

consideração nesse momento. Por motivos ainda 

desconhecidos, metade do total de pacientes possuem 

temperatura do corpo basal em valores subnormais. Deve-se 

ser ressaltado que uma alteração mesmo que mínima na 

quantidade medida propõe um risco maior de que uma infecção 

se instale. 

O procedimento de hemodiálise é responsável por 

proporcionar a manutenção e a qualidade de vida aos pacientes 

que possuem Insuficiência Renal Crônica grave. Dessa forma, 

a assistência realizada pelos enfermeiros e equipe de 

enfermagem é preconizada como essencial no controle de 

adversidades aos pacientes em hemodiálise, de forma que 

garantem a continuidade e o sucesso da terapêutica utilizada. 

Sabe-se que para um tratamento seguro, devem ser realizadas 

ações de cuidado com enfoque na prática clínica de forma a 

evitar danos evitáveis a pacientes, pela não utilização de 

medidas de proteção adequadas. 

Portanto, os cuidados de enfermagem acima expostos 

são necessários para evitar infecções e outros eventos 

adversos nos pacientes que utilizam cateteres de hemodiálise. 

A equipe de enfermagem deve realizar práticas seguras e 

eficazes com o objetivo de possibilitar uma terapêutica correta 

e bem-sucedida, auxiliando na manutenção do bem-estar do 
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paciente, além de uma atenção integral e contínua aos 

enfermos. 

Destarte, percebe-se a necessidade de prevenir 

infecções em cateteres de hemodiálise e a importância desse 

estudo na prática clínica de profissionais que lidam com o 

público-alvo mencionado, configurando-se pela promoção de 

conhecimentos embasados cientificamente no que se refere às 

medidas necessárias para um tratamento seguro e eficaz. 

Poderá ser utilizado como um meio de orientação nas 

instituições que oferecem hemodiálise, quanto aos métodos 

utilizados para amenizar complicações e sofrimentos, 

proporcionando a manutenção da terapêutica e qualidade de 

vida aos pacientes em hemodiálise. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os cuidados estiveram voltados 

principalmente para a prevenção de infecções, a partir da 

higiene das mãos e realização de técnicas assépticas, 

conforme os destaques encontrados pela literatura. Identificou-

se também que a equipe de enfermagem possui uma série de 

lacunas na execução de medidas de prevenção nessa temática, 

sendo evidente um índice alto de infecção entre os pacientes 

em uso de cateter de hemodiálise. 

Destarte, nesse tocante, a equipe de enfermagem 

deverá enfatizar esses cuidados com vistas a promoção de uma 

atenção segura e de qualidade aos pacientes submetidos à 

hemodiálise. Os treinamentos deverão ser uma ação 

permanente oportunizados à equipe, com vistas a garantir a 
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execução de procedimentos baseados em protocolo e ações 

sistematizadas. 

Os profissionais de enfermagem deverão embasar seus 

cuidados em evidências científicas de alto nível e padrão de 

qualidade para garantir uma assistência segura e livre de 

danos. 

Este estudo apresenta uma série de cuidados voltados 

ao paciente em uso de cateter de hemodiálise, assim, fornecerá 

uma ampla revisão dos cuidados que devem ser enfatizados no 

cuidado do sujeito em hemodiálise. Também fornece 

aspirações para a pesquisa, sendo suscitada a realizações de 

outros estudos para a criação de protocolos de prevenção a 

infecção na clientela em estudo, uma vez que é uma das 

maiores preocupações nesses pacientes e há escassez de 

estudos retratando especificamente a prática de cuidados 

voltados para os cateteres de hemodiálise. 

A busca realizada servirá ainda de base para outras 

análises da literatura, com vistas a ampliar melhor o escopo de 

produções sobre a temática de modo a garantir que os cuidados 

de enfermagem voltados para esse público sejam sempre 

atualizados e baseados na melhor evidência da literatura. O 

trabalho presente aponta como limitação a identificação de 

pesquisas predominantemente descritivas, o que propõe a 

execução de outras análises que contemplem níveis de 

evidência de melhor impacto para possibilitar maior respaldo 

científico na implementação dos cuidados da equipe na área 

nefrológica. Portanto, verifica-se que os profissionais de 

enfermagem deverão realizar pesquisas que melhor 

fundamentem sua prática e garantam que seu cuidado seja 

praticado de forma eficiente.  
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RESUMO:Objetivou-se no presente trabalho identificar 
estratégias que podem ser utilizadas pelos profissionais de 
enfermagem a fim de garantir a segurança do paciente renal 
crônico em hemodiálise. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, realizada a partir de artigos científicos disponíveis nas 
bases de dados:  Base de dados em enfermagem (BDENF), 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em 
Ciências (LILACS), Google Scholar, Medline e Scientific 
Eletronic Library On-Line (SciELO). As buscas foram realizadas 
nos meses de setembro a outubro de 2020 que resultou na 
seleção de cinco artigos após os critérios de inclusão e 
exclusão. Segundo a literatura pesquisada as estratégias que 
podem ser utilizadas pela equipe de enfermagem consiste na 
sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a fim de 
uma melhor monitorização do paciente, intervenção e 
identificação de qualquer intercorrência que possa ocorrer 
durante a hemodiálise, realizar boa anamnese para investigar 
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histórico de quedas ou possíveis complicações, assim como, 
seguir os protocolos de segurança do paciente, os protocolos 
hospitalares e garantir boa adequacidade da hemodiálise nos 
pacientes portadores da doença renal crônica. Portanto, torna-
se importante que a equipe passe por capacitações e aprofunde 
seus conhecimentos a respeito da segurança do paciente para 
oferecer a melhor qualidade da assistência e melhor qualidade 
de vida aos pacientes renais crônicos em hemodiálise. 
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem. Insuficiência renal 
crônica. Hemodiálise. Segurança do paciente. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A segurança do paciente pode ser definida como um 

conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra 

riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a 

atenção prestada nos serviços de saúde (ANVISA, 2017). 

Esses incidentes colocam em risco à vida dos pacientes, 

sendo um tema bastante relevante para intervenção na 

qualidade da assistência. A temática em questão tem profunda 

raiz na enfermagem, protagonizada pela enfermeira Florence 

Nightingale que trabalhou na Guerra da Criméia e prezou por 

uma boa qualidade no cuidado através da segurança do 

ambiente que trouxe impacto positivo na recuperação dos seus 

pacientes (CRUZ et al., 2018). 

Dados de pesquisas mais recentes mostram que os 

danos aos pacientes sejam a 14ª causa de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo (COUTO et al., 2018). Dessa 

forma, se torna cada vez mais necessário mapear estratégias 

que garantam a segurança ao paciente envolvendo todos os 

profissionais de saúde, em especial, o enfermeiro, visto que a 

sua formação é voltada para à assistência integral ao paciente. 
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Em 2000, o  Instituto de Medicina da Academia 

Americana de Ciências publicou um relatório intitulado “Errar é 

humano’’ o qual foi resultado de um estudo feito com norte-

americanos. Aproximadamente um milhão de admitidos nos 

hospitais americanos eram vítimas de eventos adversos 

assistenciais (COUTO et al., 2018). Esse estudo gerou 

discussões em todo o mundo devido aos números alarmantes 

de pacientes que sofriam com esses erros. 

No Brasil, em abril de 2013 foi criado o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) direcionado à 

qualificação do cuidado nos estabelecimentos de saúde do 

território nacional (SILVA; NOVARETTI; PEDROSO, 2018). 

Assim, todas as organizações hospitalares do Brasil devem 

cumprir o que estabelece o PNSP a fim de minimizar os riscos 

de danos no cuidado à saúde através de estratégias que sejam 

guiadas por meio dos protocolos básicos que objetivam a 

promoção da segurança ao paciente. 

A cultura de segurança do paciente pode ser definida 

como valor, atitude, norma, crença, práticas, políticas e 

comportamentos da equipe, instituição, profissionais da saúde 

e do paciente, substituindo a culpa e a punição pela 

oportunidade de aprender com as falhas e melhorar o cuidado 

em saúde (WEGNER et al., 2016). Dentro desse contexto, 

pode-se dizer que constitui um item fundamental na qualidade 

da assistência. 

A partir dessa perspectiva considera-se a hemodiálise 

um procedimento de natureza complexa, com muitos potenciais 

de risco e danos aos pacientes com Doença Renal Crônica 

(DRC). A realização deste procedimento requer atenção e uma 

boa assistência (ROCHA; PINHO, 2018). 
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A DRC consiste na condição o qual os rins perdem a 

capacidade de exercer sua funções básicas de forma lenta, 

progressiva e irreversível (BRASIL, 2015). Com isso, a DRC é 

considerada um problema de saúde pública, geralmente 

silenciosa, não apresentando sinais ou sintomas. 

A DRC é uma doença grave e afeta cerca de 12% da 

população mundial de pessoas de diferentes etnias e faixas 

etárias (OLIVEIRA et al., 2020). Portanto, o paciente com tal 

diagnóstico passa por mudanças radicais no seu estilo de vida, 

o qual requer uma adaptatividade e o melhor cuidado dos 

profissionais. 

Dentro dessa situação, a hemodiálise se constitui o 

tratamento mais utilizado o qual deve ser realizado pelos 

portadores de DRC por toda a vida ou até submeterem-se a um 

transplante de rim bem sucedido. O tratamento pode alterar as 

dimensões biológica, psicológica, econômica e social do 

paciente, o qual altera significativamente sua qualidade de vida 

(GESUALDO et al., 2017).  

Nesse sentido, o enfermeiro o qual está a frente do 

planejamento e execução dos cuidados deve atentar-se a 

sintomatologia e sentimentos do paciente, pois, cabe a este 

identificar os problemas e qualificar o seu cuidado (FREITAS; 

MENDONÇA, 2016). 

Diante desses aspectos, percebeu-se que os pacientes 

renais crônicos em hemodiálise vivem em um novo contexto 

social e apresentam repercussão em nível biológico e químico. 

Salienta-se a necessidade da melhor assistência, visto isso, o 

presente artigo pretende identificar as estratégias utilizadas 

pelos profissionais de enfermagem para garantir a segurança 
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do paciente renal crônico a fim de minimizar e prevenir 

ocorrências de erros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde os 

métodos foram norteados pela prática baseada em evidências, 

o qual possui a finalidade de reunir os resultados das pesquisas 

sobre determinado tema de maneira sistemática e ordenada, 

contribuindo para aprofundar os conhecimentos do assunto em 

questão (MENDONÇA, 2016). 

Para o seu desenvolvimento foram adotadas as 

seguintes etapas. A primeira: A questão de pesquisa para 

elaboração da revisão (Quais estratégias podem ser utilizadas 

pelos profissionais de enfermagem para assegurar a segurança 

do paciente renal crônico em hemodiálise?); a segunda etapa: 

Estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, assim como a 

busca na literatura; a terceira etapa: Definir as informações que 

serão extraídas dos materiais selecionados e a quarta etapa: 

Comparar e interpretar os resultados. 

A primeira etapa consistiu a mais importante, feita de 

forma objetiva e clara, pois, a partir dela ocorre a construção 

das informações no presente artigo. A segunda etapa se fez a 

partir das buscas na base de dados a fim de construir a revisão 

de literatura, criando os critérios de inclusão e exclusão para 

posteriormente ocorrer a seleção dos materiais. A terceira etapa 

teve o objetivo de organizar e sintetizar as informações que 

serão extraídas e utilizadas para explicar os resultados. A 

quarta e última etapa teve o objetivo de interpretar os resultados 
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coletados na terceira etapa e só então iniciar a construção do 

trabalho. 

A seleção dos artigos ocorreu de setembro a outubro de 

2020, nas bases de dados científicos: Base de dados em 

enfermagem (BDENF), Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informações em Ciências (LILACS), Google Scholar, Medline e 

Scientific Eletronic Library On-Line (SciELO). Foi empregado os 

descritos indexados nos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Cuidado de enfermagem, insuficiência renal crônica, 

hemodiálise e segurança do paciente.  

Como critérios de inclusão para a seleção das 

publicações científicas, utilizaram-se artigos publicados nos 

últimos cinco anos (2015-2020), disponíveis gratuitamente na 

íntegra e nos idiomas português ou inglês. Como critérios de 

exclusão: artigos que não versam sobre a temática, que não 

fossem no idioma português ou inglês, publicados anteriores a 

cinco anos e que fossem pagos.  

Após a aplicação dos critérios de inclusão e leituras 

criteriosas foram selecionados cinco artigos. Um do Google 

Scholar, um da LILACS, um da SCIELO, um da BDENF e um 

da Medline. Vale ressaltar que estudos encontrados em mais 

de uma base de dados foram considerados uma única vez. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor visualização, os artigos selecionados 

conforme os critérios de inclusão foram organizados no quadro 

abaixo: 
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Quadro 1. Distribuição dos estudos selecionados do BDENF, Google Scholar, 

LILACS, Medline e SciELO. 

Artigo 
Autores e ano 
de publicação 

Objetivos Conclusão 

Segurança do 
paciente em 
hemodiálise. 

Rocha, F.P.S; 
Pinho, D.L.M., 
2018. 

Analisar a 
literatura 
acerca da 
segurança do 
paciente em 
hemodiálise. 

Torna-se importante 
que a equipe da 
hemodiálise 
aprofunde os seus 
conhecimentos acerca 
da segurança do 
paciente para atuar, 
de forma proativa, na 
prevenção de eventos 
adversos garantindo, 
assim, a segurança do 
paciente e uma melhor 
qualidade de vida ao 
paciente com doença 
renal crônica em 
tratamento 
hemodialítico. 

Segurança do 
paciente 
hemodialisado
: Revisão 
integrativa. 

Mendonça, 
M.F., 2016. 

Pesquisar na 
literatura 
estudos de 
autores 
renomados 
sobre a 
segurança do 
paciente 
hemodialisado
. 

Os pacientes 
hemodialisados estão 
expostos a numerosos 
riscos que aumentam 
a probabilidade de 
ocorrência de eventos 
adversos, contudo há 
necessidade de 
realização de novos 
estudos, contribuindo 
assim para o 
enriquecimento sobre 
a matéria. 

Experiência 
do enfermeiro 
no manejo da 

ANDRADE et 
al., 2019. 

Analisar a 
experiência 
profissional do 

A inserção do 
enfermeiro 
inexperiente é uma 
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Artigo 
Autores e ano 
de publicação 

Objetivos Conclusão 

hemodiálise 
contínua e 
suas 
influências na 
segurança do 
paciente. 

enfermeiro 
intensivista e 
sua influência 
nas atividades 
laborais no 
processo 
contínuo de 
hemodiálise e 
na segurança 
do paciente 
em unidade de 
terapia 
intensiva no 
âmbito do 
modelo 
colaborativo. 

condição latente no 
sistema investigado 
que resulta na 
ocorrência de 
incidentes no 
processo contínuo de 
hemodiálise, exigindo 
o aprimoramento do 
modelo colaborativo 
por meio do 
monitoramento 
sistemático da 
atuação desses 
profissionais, como a 
proposta de um 
barreira de segurança. 

Serious Fall 
Injury History 
and Adverse 
Health 
Outcomes 
After Initiating 
Hemodialysis 
Among Older 
U.S. Adults 

BOWLING et 
al., 2018. 

Identificar 
históricos de 
lesões graves 
por queda e 
resultados 
adversos à 
saúde em 
pacientes 
adultos em 
hemodiálise. 

Para adultos mais 
velhos iniciando 
diálise, uma história de 
uma lesão grave por 
queda pode fornecer 
informações 
prognósticas para 
apoiar a tomada de 
decisão e estabelecer 
expectativas de vida 
após o início da 
diálise. 

Contexto de 
experiência de 
estar 
(des)confortáv
el de 
pacientes com 
doença renal 
crônica. 

FREIRE et al., 
2020. 

Estabelecer 
os contextos 
da experiência 
de estar 
(des)confortáv
el, conforme 
percepções de 
pacientes com 

O significado do 
conforto para 
pacientes em 
tratamento 
hemodialítico se 
configurou como 
necessidade humana 
básica, pois os 
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Artigo 
Autores e ano 
de publicação 

Objetivos Conclusão 

DRC durante 
tratamento 
hemodialítico. 

pacientes 
apresentaram 
desconfortos diários 
relacionados aos 
contextos físicos, 
ambientais, 
psicoespirituais e 
sociais. 

Fonte: Produção própria, 2020. 

Após análise dos artigos selecionados, agruparam-se os 

conhecimentos em algumas etapas, como, entender a 

importância da enfermagem aos pacientes em hemodiálise; 

segurança do paciente hemodialítico; intercorrências na 

hemodiálise e estratégias que podem ser utilizadas pelos 

profissionais de enfermagem ao paciente em hemodiálise. 

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

154 de 15 de Junho de 2004 que estabelece o regulamento 

técnico para o funcionamento dos serviços de Terapia Renal 

Substitutiva e as normas para cadastramento desses 

estabelecimentos junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), o 

enfermeiro deve possuir treinamento em diálise reconhecido 

pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia, pois, 

este profissional possui um papel muito grande na observação 

contínua do paciente durante as sessões (MENDONÇA, 2016). 

Consoante a isso, a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) inicia com a entrada do paciente à saída da 

sessão. É necessário seguir o protocolo assistencial através 

dos seguintes passos: Ao chegar, deve-se observar o paciente 

holisticamente, encaminhá-lo a balança, verificar sinais vitais, 
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conversar com o indivíduo para saber quaisquer sintomas que 

ele tenha sentido desde a última sessão para só assim iniciar a 

próxima sessão (MENDONÇA, 2016). 

O procedimento de hemodiálise geralmente ocorre três 

vezes por semana durante um período de três a quatro horas. 

É realizado a partir de um acesso venoso que permitirá um 

grande fluxo de sangue. Esse sangue será transportado pelo 

sistema de circulação extracorpórea até o filtro capilar onde 

será depurado e devoldio ao corpo (MENDONÇA, 2016). 

Após a hemodiálise, realize-se uma avaliação com o 

paciente o qual checa se há sangramento no local da punção 

venosa, verifica-se os sinais vitais, peso, atenta-se para 

possíveis sinais e sintomas para que esse paciente não deixe a 

unidade sem atendimento do profissional médico 

(MENDONÇA, 2016). 

Desse modo, acredita-se que os profissionais da 

enfermagem devem estar fundamentados em bases teóricas e 

práticas e assim atuar na prevenção de riscos garantindo uma 

assistência de qualidade (MENDONÇA, 2016). 

Tais cuidados são essenciais pois durante o processo de 

hemodiálise podem ocorrer intercorrências, o qual caberá a 

equipe de enfermagem intervir, sendo elas: Hipertensão 

arterial, cãibras musculares, náuseas e vômitos, dor torácica e 

lombar, prurido, febre e calafrios, edema agudo de pulmão, 

síndrome do desequilíbrio da diálise, assim como, uma 

complicação bastante ocorrente, que são as alterações 

hemodinâmicas decorrentes do processo de circulação 

extracorpórea. Esses são numerosos fatores de risco que 

aumentam a probabilidade de ocorrências de Eventos Adversos 

(EA). Além disso, associa-se a DRC alterações fisiopatológicas, 
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como anemia, osteopenia e susceptibilidade à hipervolemia 

(MENDONÇA, 2016). 

Os EA são incidentes que ocorrem durante a prestação 

do cuidado à saúde e resulta em dano ao paciente e pode ser 

reversível ou irreversível. Há relatos de pessoas com DRC que 

experimentam eventos relacionados a segurança do paciente. 

Essas pessoas têm maiores taxas de hospitalizações, bem 

como, as unidades de hemodiálise são locais susceptíveis à 

ocorrência de EA. Por isso, observa-se uma vulnerabilidade 

dessa população a possíveis ocorrências de erros dos cuidados 

da equipe (ROCHA; PINHO, 2018). 

Notou-se em um estudo que as causas mais citadas para 

ocorrência de EA foram as falhas individuais, psicológicos e 

fisiológicos dos profissionais durante a assistência, sendo os 

mais frequentes a falta de habilidades técnicas cognitivas, 

sociais e pessoais, em especial o estresse (ROCHA; PINHO, 

2018). 

Os pacientes com DRC que estão em tratamento 

hemodialítico precisam de uma estrutura adequada e 

profissionais capacitados, visto que o procedimento é 

complexo. O tratamento deve dispor de uma assistência 

segura, pois, uma prática inadequada pode resultar em danos 

irreversíveis (ROCHA; PINHO, 2018). 

Os cuidados para o paciente em Terapia de substituição 

renal (TRS) dependem da tecnologia. A presença de infecção 

na população em TRS é mais de cem vezes maior do que na 

população em geral, se tornando comum e multifatorial, 

diretamente ligada as altas taxas de hospitalizações (ROCHA; 

PINHO, 2018). 
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A presença de infecção na corrente sanguínea e outras 

infecções são a principais causas de morte e hospitalização 

entre os pacientes em TRS, com exceção das doenças 

cardiovasculares (ROCHA; PINHO, 2018). 

Diante disso, a segurança do paciente visa reduzir os 

danos desnecessários associados à assistência, e para garantir 

essa segurança, devem ser analisados os fatores contribuintes 

para o desenvolvimento desse incidente, sendo eles externos, 

que ocorrem sem controle da instituição, ou organizacionais, 

que podem estar relacionados aos profissionais ou paciente  

(MENDONÇA, 2016). 

Em um estudo realizado foi observado que cerca de 

metade dos participantes apresentou um ou dois eventos de 

segurança. Os pacientes em estágio cinco da DRC foram 2,8 

vezes mais propensos do que pacientes em fase três da DRC 

de sofrer eventos de segurança (ROCHA; PINHO, 2018). 

Um estudo realizado na Pennsylvania Patient Safety 

Authority, uma agência independente nos Estados Unidos da 

América (EUA) que é encarregada de tomar medidas para 

reduzir e eliminar falhas na assistência à saúde objetivou 

compreender os tipos de erros e os EA ocorridos durante a 

hemodiálise. Foram analisadas 526 notificações de eventos 

relacionados ao tratamento de hemodiálise correspondente ao 

período de um ano. Esses erros foram: 28,5% erros de 

medicações, 12,9% falha na execução de protocolo, 9,9% erros 

de laboratório ou banco de sangue, 8,6% complicações de 

procedimentos, 6,1% infiltração da punção, 5,9% quedas, 4,8% 

falha de equipamentos, 4,4% coagulação do sistema de 

hemodiálise, 3,8% eventos pós hemodiálise, 3,8% lesão de pele 

e 3,3% outros (ROCHA; PINHO, 2018). 
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Outrossim, é que as complicações associadas ao cateter 

venoso central estão associadas ao aumento de quinze a trinta 

e três vezes em infecções da corrente sanguínea quando 

comparadas com fístulas arteriovenosas. As complicações 

relacionadas ao Acesso Vascular (AV) e ao cateter podem ser 

graves ocasionando um alto risco de morbimortalidade aos 

pacientes. É papel do enfermeiro detectar possíveis 

complicações (ROCHA; PINHO, 2018). 

A hemodiálise busca a reversão dos sintomas urêmicos, 

como também redução de complicações e diminuição do risco 

de mortalidade. Por este motivo, a equipe de enfermagem deve 

estar sempre se atualizando para promover o melhor 

tratamento com qualidade e segurança ao paciente com DRC 

(MENDONÇA, 2016). 

Um estudo realizado na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) de uma instituição privada do Município do Rio de Janeiro 

que realiza hemodiálise contínua pelo enfermeiro, apontou que 

o profissional de enfermagem inexperiente é uma condição que 

favorece a ocorrência de incidentes no manejo da hemodiálise 

contínua, ou seja, pacientes hemodialíticos que ficam em UTI. 

Afirma ainda que, esses erros são consequências de 

características relacionadas à estrutura e processo, bem como 

sobrecarga de trabalho, comunicação deficiente e formação 

insuficiente (ANDRADE, et al., 2019). Os dados analisados 

revelaram a importância de garantir a segurança do paciente 

em hemodiálise. Nesse contexto, os profissionais de 

enfermagem em primeira instância devem possuir treinamento 

ao ser admitido em um setor de hemodiálise mesmo este já 

tendo treinamento em diálise, visto que os locais variam em 

estrutura, ambiente e pacientes. 
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O enfermeiro inexperiente na hemodiálise contínua 

enfrenta dificuldades quanto ao manejo, avaliação completa do 

cuidado agindo pautado em diretrizes e manuais, o qual pode 

acabar enfrentando dificuldades no cotidiano (ANDRADE, et al., 

2019). 

Nota-se que o tratamento da hemodiálise gera 

mudanças no cotidiano dos pacientes, causando conforto 

prejudicado, afetando a qualidade do sono, causando 

ansiedade, fazendo com que tenham inquietação, medo, frio, 

calor, fome, estresse. Dessa forma, foi possível identificar 

através de um estudo qualitativo realizado em uma clínica de 

hemodiálise situada em Hospital público estadual de referência 

de Fortaleza, Ceará, Brasil, com a coleta de dados, sentimentos 

e sintomas que os pacientes apresentaram. São eles: 

Sensações no corpo, sentimentos de depressão e labilidade de 

humor, problemas com autoestima e aparência, desequilíbrio 

emocional, assim como, aspectos ambientais e socioculturais 

incomodavam os indivíduos (FREIRE, et al., 2020). 

Diante disso, se torna importante ao falar de prevenção 

de EA, citar as quedas. Em um estudo de coorte realizado em 

adultos mais velhos nos EUA, identificou que uma história de 

lesão grave por queda no ano anterior ao início da hemodiálise 

foi associada a um maior risco de resultados adversos à saúde 

no primeiro ano de diálise. Dessa forma, identificar lesões 

graves por quedas se constitui uma estratégia que poderá ser 

usada pelos profissionais de enfermagem em prol da segurança 

do paciente, pois pode ser usado para avaliar o risco de 

resultados de saúde após início da diálise (BOWLING et al., 

2018). 
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Durante o estudo Coorte nos EUA, foi observado que a 

maioria dos pacientes teve pelo menos uma admissão 

hospitalar no primeiro ano de tratamento hemodialítico, e mais 

de um quarto dos pacientes morreram no primeiro ano de diálise 

(BOWLING et al., 2018). 

Com isso, é preciso que os enfermeiros conheçam e 

pratiquem os protocolos básicos de segurança do paciente, que 

objetivam a promoção da segurança do paciente, definindo 

como metas: Identificar corretamente o paciente; melhorar a 

comunicação entre profissionais de saúde; melhorar a 

segurança na prescrição, no uso e na administração de 

medicamentos; assegurar cirurgia correta, em local de 

intervenção, procedimentos e paciente corretos; higienizar as 

mãos para evitar infecções e reduzir o risco de queda e úlceras 

por pressão (BRASIL, 2013).  

Deve-se melhorar a qualidade do cuidado aos pacientes, 

identificar incessantemente as falhas nos procedimentos e nas 

práticas que organizam as ações conduzindo a melhoria dos 

processos visando a melhor assistência, ter conhecimento 

sobre os EA, seus impactos na atenção a saúde, como intervir 

e detectá-los precocemente, avaliar constantemente os 

resultados das práticas adotadas e adotar métodos de análise 

de risco (ROCHA; PINHO, 2018). 

Para aumentar a segurança do paciente se faz 

necessário buscar minimizar os riscos de EA; atentar a cultura 

de segurança do paciente das organizações de saúde, elaborar 

protocolos uniformizando-se a assistência; manter uma boa 

relação profissional-paciente e garantir boa adequacidade da 

hemodiálise nos portadores de DRC dependentes de um AV 

através do seu implante, manuseio e monitoramento adequado 
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repercutindo no bem-estar do paciente (ROCHA; PINHO, 

2018). 

Evidenciou-se que o paciente com DRC sente-se mais 

seguro quando possui vínculo com os profissionais 

responsáveis pela assistência. Dessa forma, é necessário 

intervenções da equipe multiprofissional a fim de melhorar a 

vida do paciente (FREIRE, et al., 2020). 

Em relação as ações de enfermagem, deve-se assegurar 

que as relações interpessoais, familiares e sociais sejam 

intensificadas, assim como, intervenções educacionais e apoio 

(FREIRE, et al., 2020). A comunicação efetiva com o paciente 

além de proporcionar melhor qualidade de vida a estes contribui 

para a segurança do paciente. 

O estudo demonstra que é válido ocorrer uma revisão da 

assistência prestada nas unidades de hemodiálise, avaliando 

continuamente a estrutura física, quantitativo de profissionais, 

tecnologias utilizadas, capacitar a equipe, manter as normas 

técnicas e gerenciar os riscos a que os pacientes estão 

expostos na unidade. Isso tudo visando a prevenção de EA e 

melhorias para segurança do paciente (MENDONÇA, 2016). 

Visto que o profissional de enfermagem está responsável 

por grande parte das ações assistenciais, encontram-se em 

uma posição privilegiada para reduzir a possibilidade de erros 

atingirem o paciente (ROCHA; PINHO, 2018). Por isso, há 

necessidade de os enfermeiros adotarem estratégias que 

possam garantir a segurança do paciente. 
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CONCLUSÕES  

 

O presente estudo identificou que as questões relativas 

à segurança do paciente são discutidas com frequência nos 

dias atuais. Os pacientes em hemodiálise são mais vulneráveis 

a falhas da equipe uma vez que estão frequentemente nos 

setores hospitalares.  

A atuação da equipe de enfermagem em prol de garantir 

a segurança do paciente em hemodiálise é essencial. O 

profissional vai atuar na monitorização do paciente, detecção 

de anormalidades e nas intervenções imediatas. Sendo ele o 

profissional que está adjunto ao paciente durante todo o 

processo, é necessário estar pronto para qualquer intervenção 

a fim de evitar possíveis complicações e prevenir falhas na 

segurança do paciente. 

Através dos artigos estudados, pôde-se observar que a 

hemodiálise consiste em um setor que requer uma equipe 

altamente capacitada para atuar de forma proativa. Em face do 

objetivo traçado, concluiu-se que algumas estratégias utilizadas 

pelos profissionais de enfermagem aos portadores de DRC em 

hemodiálise consistem em: Capacitar a equipe, conhecer e 

seguir os protocolos básicos de segurança do paciente, 

elaborar protocolos uniformizando-se a assistência, garantir 

boa adequacidade do tratamento hemodialítico contribuindo, 

assim, para uma melhor qualidade da assistência. 
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RESUMO: Os rins normalmente desempenham diversas 
funções essenciais para a regulação do corpo, como filtrar e 
excretar toxinas e substâncias em excesso. Dessa forma, a 
nefrotoxicidade é um dos problemas renais mais comuns e 
ocorre quando nosso corpo é exposto a uma droga ou toxina 
que causam dano funcional e estrutural aos rins. Os 
Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) interferem 
diretamente na função renal, causando nefrotoxicidade por 
alteração hemodinâmica glomeruar, logo, o presente estudo 
tem por objetivo identificar por meio da revisão de literatura as 
evidências científicas atuais que apontam os efeitos 
nefrotóxicos dos Anti-Inflamatórios não Esteroides mediante a 
revisão integrativa das produções publicadas entre 2015 e 2020 
nas bases de dados Medline via Pubmed, Web of Science e 
Cinahl. A amostra de 12 estudos implicou no aprofundamento 
de quais efeitos nefrotóxicos os Antiinflamatórios Não 
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esteroidais possuem. Permitiu-se também citar quais as 
principais nefropatias encontradas em decorrência da 
nefrotoxicidade dos AINEs como: Lesão aguda, Necrose tubular 
aguda, Nefrite intersticial aguda, Doença glomerular, Necrose 
papilar, entre outras. Encontrou-se também a associação à 
alguns medicamentos em específico como: Aceclofenaco, AAS, 
Ibuprofeno, entre outros. Conclui-se então que muitos são os 
efeitos nefrotóxicos associados aos Antiinflamatórios não 
esteroidais, portanto, a prescrição e o uso dessa classe de 
medicamentos deve ser bem avaliada buscando prevenir as 
possíveis complicações quanto ao uso dos AINEs relatados 
nesse estudo. 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Nefropatias. 

Rins. Anti-Inflamatórios não Esteroides. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os rins normalmente desempenham diversas funções 

essenciais para a regulação do corpo, como manter um 

ambiente extracelular constante, filtrar e excretar toxinas e 

substâncias em excesso, além de controlar a homeostase do 

corpo, isto é, todo o controle de ácido-base, pressão arterial e 

equilíbrio hidroeletrolítico. Logo, para manter a filtração 

glomerular e o metabolismo renal, os rins recebem em média 

25% de todo o débito cardíaco em repouso. Como resultado 

disso, as células da vasculatura renal, glomérulo, túbulos e 

interstício são expostas a grandes volumes de toxinas advindas 

do sangue. Cabe ressaltar, que o epitélio tubular devido sua 

função de reabsorção de soluto e água no néfron, está 

especialmente suscetível a lesões, podendo produzir maiores 

concentrações de tóxicos filtrados no fluido tubular do que a 

observada na circulação geral. Logo, esse processo de 
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transporte resulta em altas concentrações intracelulares de 

tóxicos nas estruturas renais (PATHAN; MITRA; CAMERON, 

2018; FERGUSON; VAIDYA; BONVENTRE, 2008).  

A nefrotoxicidade é um dos problemas renais mais 

comuns e ocorre quando nosso corpo é exposto a uma droga 

ou toxina que causam dano funcional e estrutural aos rins. 

Logo, por estar intimamente relacionado a secreção dessas 

substâncias, esse processo de transporte resulta em altas 

concentrações intracelulares de tóxicos nas estruturas renais. 

Aproximadamente 20% dos episódios de nefrotoxicidade são 

induzidos por fármacos, podendo chegar a 66% em idosos. 

(FONTENELLE; BUI; SALGADO, 2015). 

Pesquisas da década de 2000 já mostravam que a 

nefrotoxicidade de medicamentos contribuiu para 19% dos 

casos de Lesão Renal Aguda(LRA) indicam, também que 20% 

das admissões hospitalares por LRA foram atribuídas à 

nefrotoxicidade  e induzida por drogas (FERGUSON; VAIDYA; 

BONVENTRE, 2008). 

Algumas drogas ou fármacos são potencialmente 

indutores de nefrotoxicidade, como Antiinflamatórios não 

esteroidais, antimicrobianos, antiretrovirais, imunossupressores 

e contrastes radiológicos (FONTENELLE; BUI; SALGADO, 

2015). 

Na mesma perspectiva, é licito ressaltar que a população 

está exposta a um grande número de medicamentos ou 

substâncias fitoterápicas (produtos naturais, suplementos, 

remédios fitoterápicos) prescritos e sem receita.  No entanto, 

nem todos os pacientes expostos às várias nefrotoxinas 

potenciais desenvolvem doença renal. Portanto, a 

nefrotoxicidade de medicamentos, drogas e outras substâncias 



NEFROTOXICIDADE E OS EFEITOS DOS ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO 
ESTEROIDES (AINES): UMA REVISÃO DE LITERATURA 

533 
 

ingeridas é um processo complicado que envolve uma 

combinação de fatores, como o potencial nefrotóxico inerente 

da droga, o metabolismo e a excreção do agente agressor pelo 

rim e as características do paciente que aumentam o risco de 

lesão renal, como: idade avançada, doença renal crônica 

subjacente, exposição às múltiplas drogas nefrotóxicas, 

presença de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, 

hipovolemia e sepse, esses são alguns dos fatores de risco que 

estão relacionados ao desenvolvimento de nefrotoxicidade. 

(PERAZELLA, 2018; FONTENELLE; BUI; SALGADO, 2015). 

Logo, por mais que os avanços na medicina 

farmacológica permitam a descoberta, aprimoramentos ou 

modificações de inúmeros medicamentos capazes de eliminar 

ou minimizar doenças que antes não possuíam tratamento,  

Muitos fármacos ainda apresentam um potencial tóxico, 

apresentando risco aos pacientes e podendo provocar danos 

reversíveis ou irreversíveis, dependendo do seu uso, 

principalmente aos rins (MENDES, 2018). Tendo em vista 

essas inúmeras substâncias, o presente estudo focou em uma 

das classes desses medicamentos que predispõem a 

nefrotoxicidade: os Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) 

seletivos e não seletivos, essa classe interfere diretamente na 

função renal, devido à inibição das prostaglandinas, podendo 

causar desde distúrbios leves e transitórios até doença renal 

crônica (LUCAS et al., 2019). Os AINEs são medicamentos 

comumente utilizados e associados à nefrotoxicidade, 

principalmente quando utilizados de forma crônica e 

indiscriminada. (LUCAS et al., 2019)  
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Dado o exposto, o presente estudo objetiva identificar na 

literatura as evidências científicas atuais que apontam os 

efeitos nefrotóxicos dos Anti-Inflamatórios não Esteroides 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa (RI), modalidade de 

pesquisa que permite a análise das produções relevantes e 

síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, aliado a isso, a RI proporciona suporte à tomada de 

decisão e melhoria da prática clínica, a partir de conclusões 

gerais a respeito do assunto estudado. Para isso, é composta 

por seis etapas, descritas a seguir: identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa, estabelecimento de critérios 

para inclusão e exclusão do estudos, definição das informações 

a serem extraídas dos estudos selecionados, avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa, interpretação dos 

resultados e apresentação da síntese do conhecimento 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A questão norteadora foi construída através da estratégia 

PICO, (P – população ou problema, I – intervenção, C – 

comparação e O – resultados). No presente estudo o problema 

é representado pela Nefrotoxicidade, a intervenção por 

conseguinte, é centrado nos Anti-Inflamatórios não Esteroides , 

a Comparação não se aplica ao escopo da pesquisa e os 

Resultados são centrados no interesse em saber os efeitos 

nefrotóxicos dos AINEs. Dessa forma, traçou-se a pergunta 

norteadora: “Quais os efeitos nefrotóxicos dos Anti-

Inflamatórios não Esteroides ?” 
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A partir disso, foram selecionados os 

descritores:  Nefrotoxicidade, Rins, Anti-Inflamatórios não 

Esteroides, extraídos dos  Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs) e Medical Subject Headings (MeSH),  dispostos na 

equação de busca: (“Nephrotoxicity and Kidneys and Non-

steroidal anti-inflammatory drugs”)  A busca foi conduzida em 

outubro de 2020 e contemplou as bases de dados: Cinahl, 

Medline via Pubmed e Web of Science. 

Foram incluídos estudos disponíveis na íntegra, em 

língua inglesa ou portuguesa publicados entre 2015 e 2020, que 

dialogassem sobre fármacos antiinflamatórios não esteroidais 

que causam nefrotoxicidade e excluídos artigos com drogas 

experimentais e animais .  Justifica-se a restrição do tempo, 

pois a revisão buscou dados mais atualizados sobre o tema.  

Foram encontrados no total 129 artigos, nos quais foram 

selecionados 40 após a exclusão por motivos de data ou 

duplicatas, por fim 12 artigos lidos na integra trazem resultados 

relevantes os quais foram registrados na tabela presente neste 

trabalho .  

Ressalta-se que o estudo não foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, pois não houve a inclusão de 

seres humanos na amostra. Contudo, respeitou-se os princípios 

éticos e legais determinados pela resolução 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde, que envolve pesquisa em 

documentos de domínio público. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O principal mecanismo de ação dos AINEs é a inibição 

da enzima ciclooxigenase (COX), de forma central ou periférica, 
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interferindo na conversão do ácido araquidônico em 

prostaglandinas E2, prostaciclinas e tromboxanos. As 

prostaglandinas têm efeito vasodilatador, extremamente 

importante para a manutenção da resistência pré-glomerular, 

mantendo a taxa de filtração glomerular e preservando o fluxo 

sanguíneo renal. A COX-1 atua na maioria das células, como 

no líquido fetal e amniótico, e participa de efeitos fisiológicos, 

como efeitos regulatórios e protetores. No entanto, a COX-2 é 

ativada por inflamação e citocinas pró-inflamatórias. Logo, com 

base nessa classificação os AINEs podem ser classificados em 

AINEs não-alvo (cetoprofeno, aspirina, naproxeno, flunixina, 

meglumina e outros), os inibidores preferenciais de COX-2 

(meloxican, etodolac, nimesulida) e os inibidores COX-2 

altamente seletivos (coxib). Porém, a maioria dos efeitos 

colaterais está relacionada à inibição da COX-1, devido à sua 

ação em diversos sistemas associados à limpeza celular como 

nos rins onde  atuam na filtração glomerular (LUCAS et al., 

2019). 

 

Tabela 1. Artigos selecionados. 

Referência Nome do Artigo Principais Resultados 

(YAXLEY, 2016) 

Common analgesic agents 
and their role in analgesic 
nephropathy: A commentary 
of the evidence 

A maioria dos grandes 
estudos epidemiológicos 
não conseguiu comprovar 
uma associação entre o uso 
pesado de antiinflamatórios 
não esteroides (AINE) e a 
DRC em indivíduos 
saudáveis 

(FAUGHT et al., 2015) 
Drug-induced acute kidney 

injury in children. 

Crianças que recebem 
AINEs também podem 
apresentar síndrome 
nefrótica. 
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(WONGRAKPANICH 

et al., 2018) 

A Comprehensive Review of 

Non-Steroidal Anti-

Inflammatory Drug Use in 

The Elderly. 

Em comparação com os 
riscos gastrointestinais e 
cardiovasculares, os efeitos 
colaterais renais dos AINEs 
são considerados 
incomuns. No entanto, a 
idade avançada coloca os 
pacientes em maior risco de 
desenvolver 
nefrotoxicidade por AINEs. 

(PARA et al., 2019) 

Renal damage induced by 

non-steroidal anti-

inflammatory drug 

treatment. 

AINEs, não seletivos e 

seletivos podem induzir 

lesão renal. O risco de 

doença renal é menor em 

pacientes jovens sem 

doenças associadas, mas 

aumenta significativamente 

em pacientes idosos. 

(LEFEBVRE et al., 

2019) 

Non-steroidal anti-

inflammatory drugs in 

chronic kidney disease: a 

systematic review of 

prescription practices and 

use in primary care. 

 Esses resultados sugerem 

que, apesar das diretrizes 

recomendando contra seu 

uso, uma proporção 

substancial de pacientes 

com DRC continua a 

receber AINEs. 

(CLAVÉ et al., 2019) 

The Invisible Threat of Non-

steroidal Anti-inflammatory 

Drugs for Kidneys. 

os efeitos colaterais dos 

AINEs foram responsáveis 

por 4% de todos os casos 

de IRA comprovada por 

biópsia e 16% de todos os 

casos de Nefrite Interticial 

Aguda (ATIN) 

(LUCAS et al., 2019) 
Pathophysiological aspects 

of nephropathy caused by 

Os AINEs não apresentam 

grande dano aos pacientes 
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non-steroidal anti-

inflammatory drugs. 

sem doenças renais, jovens 

e sem comorbidades. No 

entanto, devido ao seu 

efeito dose-dependente, 

grande cautela deve ser 

tomada no uso crônico 

desses agentes, pois 

aumenta as chances de 

desenvolver alguma 

toxicidade e morbidade 

(NAIDOO; MEYERS, 

2020) 
Drugs and the kidney 

antiinflamatórios não 

esteroidais (AINEs) podem 

causar insuficiência renal 

aguda, nefrite intersticial e 

glomerulonefrite 

(GLANZMANN et al., 

2016) 

Drugs as risk factors of 

acute kidney injury in 

critically ill children 

Em nosso estudo, as 

crianças tratadas com 

AINEs tiveram um risco 

duas vezes maior de 

desenvolver LRA. 

(RASTOGI; DOSHI; 

KALEEM, 2018) 

Minimal Change Disease 

Associated with High-dose 

Aspirin 

Este é o primeiro caso de 

DCM e necrose tubular 

aguda por aspirina em altas 

doses (dose analgésica) 

documentado na literatura 

em adultos. 

(MANAPPALLIL et al., 

2018) 

Severe bone marrow 

suppression due to 

methotrexate toxicity 

following aceclofenac-

induced acute kidney injury 

A nefrotoxicidade por 

AINEs continua a ser 

motivo de preocupação, 

pois a Necrose Tubular 

Aguda induzida por AINE 
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pode resultar em dano renal 

permanente 

(ONI et al., 2017) 

Optimising the use of 

medicines to reduce acute 

kidney injury in children and 

babies 

AINEs se classifica como 

um dos principais 

medicamentos 

responsáveis para injúria 

renal aguda em crianças.  

Fonte: pesquisa em base de dados 

 

Em uma primeira visão conclui-se que dentre os 12 

artigos selecionados no presente estudo, 11 declaram a 

existência de uma relação entre o uso de AINEs e a 

nefrotoxicidade. No entanto outras indagações surgem nessa 

temática como: quais as principais alterações nefrológicas, qual 

a seletividade dos AINEs que apresentaram relação, qual a 

dose ou se o tempo de tratamento influencia. Dessa forma a 

tabela 2 resumiu e classificou os resultados apresentados em 

10 dos 12 artigos: 

 

Tabela 2. Resultados encontrados. 
Artigo Principais 

Alterações 

Aines 

Relaciona-

dos 

Seletivida-

de do AINE 

Motivo da 

Relação 

Perfil do 

Paciente 

(ONI et al., 

2017) 

-Nefrite 

interticial t

ubular 

(TIN) 

-Necrose 

Tubular 

Ibuprofeno Não 

seletivo 

- crianças 
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Aguda 

(ATN) 

(MANAPP

ALLIL et 

al., 2018) 

-Necrose 

tubular 

Aguda 

-Lesão 

Renal 

Aguda 

-Nefrite 

Intersticial 

Aguda com 

ou sem 

síndrome 

nefrótica 

Aceclofena

co 

Cox 2 Interação 

medicame

ntosa 

idosos 

(RASTOGI

; DOSHI; 

KALEEM, 

2018) 

-Necrose 

tubular 

aguda 

-Nefrite 

Tubulointer

sticial 

Aguda 

-

Glomerulo

nefrite 

-

Insuficiênci

a renal 

crônica 

-Necrose 

Papilar 

Renal 

Aspirina Não 

seletivo 

dosagem idosos 
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-

Hipertensã

o 

-

Hipoaldost

eronismo 

Hiperrenin

êmico 

-Doença 

de 

alteração 

mínima 

(GLANZM

ANN et al., 

2016) 

-Lesão 

renal 

aguda 

AINEs Não 

seletivo 

- crianças 

(LUCAS et 

al., 2019) 

-Lesão 

renal 

aguda 

-Nefrite 

Intersticial 

Aguda 

-Doença 

renal 

crônica 

-Necrose 

papilar 

AAS 

Ibuprofeno 

Fenoprofe

no 

Naproxeno 

fenacetina 

Não 

seletivo 

Dosagem 

Tempo 

Interação 

medicame

ntosa 

Comorbida

des 

geral 

(CLAVÉ et 

al., 2019) 

-Nefrite 

Túbulo-

intersticial 

aguda 

Ácido 

tiaprofênic

o 

flurbiprofen

o 

Não 

seletivo 

tempo, 

comorbida

de 

crianças 
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-Necrose 

tubular 

aguda 

(NAIDOO; 

MEYERS, 

2020) 

-Síndrome 

Nefrótica 

-Nefrite 

Intersticial 

-

Desequilíb

rio 

eletrolítico 

-Necrose 

papilar 

-Pedras 

nos rins 

- - Medicame

nto 

específico 

Dose 

Duração 

do efeito 

farmacológ

ico 

Estado de 

saúde do 

receptor 

Geral 

(FAUGHT 

et al., 

2015) 

-Nefrite 

Intersticial 

Aguda 

-Lesão 

Renal 

Aguda 

- - - geral 

(WONGRA

KPANICH 

et al., 

2018) 

-

Desequilíb

rio 

Eletrolítico 

-Redução 

da taxa de 

filtração 

glomerular 

-Síndrome 

nefrótica 

Diclofenac

o 

Meloxicam 

Cox 2 Interação, 

comorbida

des 

idosos 
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-Doença 

de 

alteração 

mínima 

-Doença 

Renal 

Crônica 

-Nefrite 

Intersticial 

Aguda 

-Retenção 

de sódio 

-Edema 

-Necrose 

Papilar 

Renal 
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(PARA et 

al., 2019) 

- Nefrite 

Intersticial 

Aguda 

- Doença 

Glomerular 

-Lesão 

Renal 

Aguda 

-Necrose 

Papilar 

-

Hipertensã

o 

-Edema 

-Nefropatia 

Crônica 

-Nefrite 

Tubulointer

sticial.  

- Seletivos e 

não 

seletivos 

Comorbida

des 

geral 

Fonte: Pesquisa em bases de dados. 

 

Dessa forma, dentre os 10 artigos selecionados para 

uma melhor visualização das questões quanto aos efeitos dos 

AINEs, destacam-se as principais patologias causadas por 

nefrotoxicidade, como: Lesão aguda, Necrose tubular aguda, 

Nefrite intersticial aguda, Doença glomerular, Necrose papilar, 

Anormalidades eletrolíticas, Hipertensão, edema, Edema, 

Doença de Alteração Mínima, Doença Renal Crônica e nefrite 

tubulointersticial. Alguns artigos especificaram medicamentos 

como: Aceclofenaco, AAS, Ibuprofeno, Fenoprofeno, 

Naproxeno, fenacetina, Ácido tiaprofênico, flurbiprofeno, 
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Diclofenaco e Meloxicam. Pode-se citar também as possíveis 

causas encontradas para esses efeitos e condução às 

nefropatias, como, doses elevadas, tempo de tratamento, 

interação medicamentosa,  comorbidades, tipo de medicação e 

estado de saúde do receptor foram as condições relatadas nos 

estudos. Quanto a seletividade em relação a medicamentos 

específicos ou não para COX, não houve uma discrepância 

plausível, muito menos no público alvo, pois encontrou-se 

estudos com ambas seletividades e de todas as faixas etárias.  

Logo, Oni et al. (2017) em seu estudo observou a 

influência dessa classe de medicamentos na faixa etária infantil, 

principalmente em decorrência  do uso da medicação 

Ibuprofeno, um dos mais utilizados em crianças como 

um analgésico simples antipirético ou antiinflamatório. Os 

autores do estudo viram a necessidade da otimização do uso 

dos medicamentos para prevenir Insuficiência Renal Aguda 

(IRA) em crianças pois em sua maioria, os episódios de IRA 

induzidos por drogas são devidos a medicamentos anti-

inflamatórios não esteroides (AINEs), antibióticos ou agentes 

quimioterápicos. As crianças que recebem esses 

medicamentos geralmente apresentam mal-estar  em 

decorrência da hipovolemia e hipotensão, efeitos nefrotóxicos 

das medicações em seus organismos aumentam sua 

propensão a desenvolver IRA.  

Glanzmann et al. (2016) na mesma perspectiva, explorou 

o efeito das drogas como causadoras de nefrotoxicidade e 

precursora de Lesão renal aguda em crianças, em seu estudo 

de caso-controle em uma UTI pediátrica observou-se que as 

crianças tratadas com AINEs tiveram um risco duas vezes 

maior (OR 2,3, IC 95% 1,08–6,37) de desenvolver LRA os 
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medicamentos constatando que os efeitos nefrotóxicos das 

medicações estudadas estão associados à disfunção renal 

aguda em terapia intensiva pediátrica, especialmente AINEs. 

Faught et al. (2015) em sua revisão abordou a mesma 

perspectiva, deixando claro os riscos da nefrotoxicidade 

associada aos antiinflamatórios não esteroides em crianças, 

pois acredita-se que até 25% dos casos de insuficiência renal 

aguda em crianças sejam resultado de farmacoterapia. É 

importante ressaltar que existem diferenças fisiológicas entre 

adultos e crianças que podem influenciar na toxicidade renal, 

como o volume de distribuição, taxa de filtração glomerular 

(TFG), depuração e expressão das enzimas hepáticas e renais 

do citocromo P450 causando uma possível toxicidade renal 

entre populações distinguindo apenas pela idade.  

Em outra perspectiva, Para et al. (2019) já associa a 

nefrotoxicidade dos AINEs a pessoas de maior idade, pois 

geralmente possuem várias outras doenças que requerem 

associações de drogas e reduzem a hemodinâmica renal, 

tornando a população senil mais sucetível. Além de que os 

parâmetros farmacocinéticos podem mudar com o 

envelhecimento, tendo em vista que os idosos têm água 

corporal baixa em comparação com os adultos, logo dificulta a 

ligação às proteínas e altera os volumes de distribuição 

(WONGRAKPANICH et al., 2018).  

Clavé et al. (2019) em seu artigo relata as mesmas 

patologias decorrentes da nefrotoxicidade causada por AINEs, 

no entanto, acrescenta que a incidência pode ser subestimada 

já que os sinais clínicos e biológicos são sutis e melhoram 

espontaneamente. O diagnóstico, muitas vezes, é estabelecido 

após um exame de sangue sistemático quando os sintomas 
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clínicos persistem. O autor afirma que os medicamentos, 

incluindo AINEs, são a principal causa de  nefrite 

tubulointersticial aguda  em adultos cerca de 75% dos casos. 

Dos artigos selecionados, Rastogi, Doshi e Kaleem 

(2018) trazem um estudo de caso com a  doença de alteração 

mínima (DCM) ou glomerulopatia de alteração mínima, relata-

se que essa etiologia é a mais prevalente da síndrome nefrótica 

idiopática em crianças e é responsável por 10% -15% dos casos 

em adultos. É comum a apresentação de edema e ganho de 

peso devido à retenção de líquidos de natureza aguda. Os 

laboratórios geralmente incluem proteína urinária elevada e 

azotemia no diagnóstico laboratorial, esse estudo é 

interessante pois relata o primeiro caso de DCM e necrose 

tubular aguda por aspirina em altas doses (dose analgésica) 

documentado na literatura em adultos. 

Manappallil et al. (2018) em contrapartida traz em seu 

artigo um diagnóstico diferencial de síndrome de ativação 

macrofágica (SAM), uma forma de linfo-histiocitose 

hemofagocítica (HLH), é uma complicação rara associada a 

várias doenças autoimunes sistêmica.  Esse caso relata de 

maneira única a importância do cuidado com os efeitos da 

nefrotoxicidade por AINEs, pois a paciente  fez uso  de vários 

comprimidos de aceclofenaco (antiinflamatório não esteróide) 

como automedicação para dor no joelho, causando IRA. A 

condição piorou com o acúmulo de metotrexato (utilizado no 

tratamento de artrite reumatóide), causando nefrotoxicidade 

adicional e supressão grave da medula óssea. Logo, pacientes 

com idade mais avançada e com outras doenças de base 

devem se atentar a nefrotoxicidade principalmente quando 

estão usando outras medicações. 
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Já Lefebvre et al. (2019), sugere que o cuidado deve ser 

do profissional, pois apesar de existirem pesquisas e diretrizes 

contra seu uso, uma proporção substancial de pacientes com 

DRC continua a receber AINEs com prescrição na atenção 

básica a saúde. Demonstrando uma falta de atenção ou 

despreparo da equipe que está atendendo a esse paciente.  

Tendo em vista que a ingestão crônica repetida de AINEs pode 

acelerar a progressão da doença em pacientes com 

insuficiência renal pré-existente (YAXLEY, 2016). 

Portanto, a indicação dessa classe de medicamentos 

deve ser bem avaliada, verificando-se sempre o risco-benefício, 

além de levar em consideração o paciente em questão e os 

potenciais efeitos causados pelo seu uso como cita Lucas et al. 

(2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Muitos são os efeitos nefrotóxicos associados aos 

Antiinflamatórios não esteroidais, portanto, a prescrição e o uso 

dessa classe de medicamentos deve ser bem avaliada, 

necessitanto portanto de mais estudos e atenção do 

profissional, verificar o risco-benefício, além de levar em 

consideração o histórico, as doenças de base e avaliar 

periodicamente a função renal buscando prevenir as possíveis 

complicações quanto ao uso dos AINEs relatados nesse 

estudo. 
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RESUMO: A hipertensão arterial é capaz de causar lesões nos 
tecidos renais favorecendo o aparecimento de insuficiência 
renal crônica. O processo dialítico é contínuo e acaba por se 
tornar a única alternativa para a sobrevida dos pacientes a 
espera por um transplante renal bem sucedido. Esse trabalho 
teve objetivo de averiguar a prevalência de pacientes com 
hipertensão arterial, submetidos ao tratamento de diálise que 
caracterizem Insuficiência Renal Crônica. Tratou-se de um 
estudo exploratório do tipo quantitativo e descritivo com 
aplicação de questionário. A amostragem foi composta por 56 
pacientes do Centro de Hemodiálse da cidade de Patos-PB. A 
aplicação de questionário e análise de prontuários, obedeceu 
aos critérios éticos (CAAE 26785714.8.0000.5181). Como 
resultados foram observados que a maioria dos pacientes 
entrevistados tem entre 50-70 anos de idade, são mulheres, e 
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sobrevivem com até um salário mínimo devido às condições 
impostas pelo tratamento hemodialítico. A prevalência de 
pacientes hipertensos que fazem uso do tratamento 
hemodialítico foi de 69,64%. Com relação à etiologia, observou-
se uma predominância da Nefrosclerose Hipertensiva. A 
qualidade de vida desses pacientes foi comprometida, tendo em 
vista que as atividades comuns, antes desenvolvidas 
normalmente, tornaram-se cada vez mais raras e difíceis de 
serem executadas. A hipertensão arterial prevalece como fator 
de risco para o desencadeamento da insuficiência renal crônica, 
uma vez que os entrevistados já eram hipertensos antes do 
diagnóstico de IRC. 
Palavras-chave: Pressão Alta. Diabetes. Diálise. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os rins são os órgãos responsáveis pela secreção dos 

produtos tóxicos metabolizados pelo organismo, pela regulação 

dos níveis de sal e do equilíbrio acido-básico, agindo também 

como órgão endócrino na secreção de hormônios como a 

eritropoietina e renina. Com isso, tais mecanismos fisiológicos 

demandam de alto grau de complexidade por parte renal 

(MONTEIRO et al., 2016; PEREIRA, 2019; ALBUQUERQUE, 

2020).  

Segundo Sloboda (2018), os rins não têm capacidade de 

regenerar novos néfrons. Logo, em casos de lesões ou até 

mesmo com o envelhecimento, acaba por se verificar uma 

diminuição gradual no número de néfrons, e após os quarenta 

anos de idade há um declínio continuo de cerca de 10% a cada 

10 anos. 
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O desencadeamento da insuficiência renal se dá pelo 

déficit de remoção de resíduos metabólicos do corpo, como 

também, pelo impedimento da realização das funções 

reguladoras por parte dos rins: as substâncias que deveriam ser 

eliminadas acabam por se acumular nos líquidos corporais. A 

insuficiência renal crônica é tida como sistêmica, sendo 

considerada via comum e final de muitas doenças renais 

(RIBEIRO, 2016; GONZALEZ; TEIXEIRA; BRANCO, 2017; 

MOURA et al., 2020). 

A hipertensão arterial pode ser definida, segundo VI 

Diretrizes Brasileira de Hipertensão, como uma condição 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da 

pressão arterial (PA). Um paciente adulto (acima de 18 anos de 

idade) pode ser considerado hipertenso quando a PA se 

mantiver acima de 140/90 mm/Hg (MARIOSA; FERRAZ; 

SANTOS-SILVA, 2018; MACHADO et al., 2016; GERAGE et al., 

2020). 

Os sujeitos portadores da HA têm dificuldade na 

percepção do problema - por sua natureza crônica e silenciosa; 

comprometendo ainda mais a qualidade de vida. Sérios danos 

podem ser causados em decorrência do aumento da HA, como 

as doenças cerebrovasculares, arteriais e vasculares de 

extremidades e insuficiências cardíacas e renais crônicas. 

Tratamentos, internações e procedimentos técnicos de alta 

complexidade são necessários, em alguns casos, para a 

manutenção da vida desses pacientes o que gera 

consequências graves para o indivíduo, sua família e a 

sociedade, como absenteísmo no trabalho, óbitos e 
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aposentadorias precoces(MARIOSA; FERRAZ; SANTOS-

SILVA, 2018). 

Para aqueles pacientes com insuficiência renal crônica, 

o tratamento depende da evolução da doença. Inicialmente, ele 

poderá ser conservador, através de medidas terapêuticas 

medicamentosas e dietéticas. O transplante ou a diálise, com 

predominância da modalidade hemodialítica, faz-se 

necessários quando os medicamentos, dieta e restrição hídrica 

se tornam insuficientes (RIBEIRO, 2016; MARINHO et al., 2017; 

MARTINS et al., 2017; SANTOS et al., 2017; LINS et al., 2018). 

A diálise é um processo impulsionado por difusão para 

depuração de pequenos solutos, como os eletrólitos e a ureia. 

Quando em tratamento, o paciente deve comparecer três vezes 

por semana a um serviço especializado de nefrologia, por um 

período de tempo que pode variar de três a cinco horas. O 

tempo que terá de se dedicar à hemodiálise é longo, já que, 

além das horas na máquina, muitas vezes é preciso percorrer 

longas distâncias até o hospital ou até a clínica onde as sessões 

são realizadas (MARTINS et al., 2017;SANTOS et al., 2017; 

LINS et al., 2018). 

Considerando-se os crescentes e alarmantes casos de 

insuficiência renal crônica e os elevados índices de 

morbimortalidade, o objetivo desse estudo foi averiguar a 

prevalência de hipertensão arterial em pacientes submetidos a 

tratamento de diálise num Centro de Hemodiálise, de um 

município da Paraíba e que caracterizem Insuficiência Renal 

Crônica. Adicionalmente, foram descritos outros fatores que 

podem ter desencadeado a IRC nos pacientes em estudo, como 

também, observações acerca das consequências do 
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tratamento hemodialítico na qualidade de vida desses 

pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tratou-se de um estudo de cunho exploratório do tipo 

descritivo. O trabalho foi realizado no Centro de Hemodiálise do 

município de Patos/PB. A amostragem contou com 56 

participantes de um total de 78 pacientes que utilizam os 

serviços da Clínica, como é demonstrado na figura 1. 

Como critérios de inclusão foram considerados, àqueles 

pacientes que se enquadraram na problemática da insuficiência 

renal crônica, são usuários do Centro de Hemodiálise do 

município de Patos/PB, e que concordaram em assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como critérios 

de exclusão consideraram-se àqueles pacientes que fazem uso 

de diálise peritoneal (07 pacientes) e os que não se dispuseram 

a assinar o TCLE (15 pacientes).  
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Figura 1. Esquema representativo da organização e execução 

do trabalho. 

 
 

A coleta de dados foi realizada pelo professor orientador 

juntamente com o aluno-pesquisador que se responsabilizaram 

em repassar as informações sobre a pesquisa aos 

entrevistados. Após a assinatura do TCLE, foi aplicado um 

questionário aos pacientes o qual constou de perguntas 

objetivas e subjetivas, dentre elas sociodemográficas (sexo, 

idade, renda, escolaridade, faixa etária e local de residência) e 

relacionadas com a proposta da pesquisa (tempo de 

diagnóstico e tratamento, possível causa, entre outras) que 

ajudou aos pesquisadores a responder os objetivos propostos 

nesse trabalho. Posteriormente, foram analisados os 
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prontuários de cada paciente para obtenção de informações 

sobre o histórico clínico dos mesmos.  

Os dados foram submetidos à análise estatística 

descritiva no Microsoft Excel®, com estudo de variáveis 

relacionadas às pessoas independentes do tempo e do espaço 

em uma população heterogênea, cujas variáveis assumiram a 

qualidade pessoal. Tais variáveis incluíram: sexo, idade, nível 

sócio econômico (ocupação, e renda per capita), nível de 

escolaridade e local de residência.  

Os resultados obtidos foram analisados, tabulados e 

comparados com a literatura, os quais foram consolidados em 

forma de gráficos e tabelas. 

Todos os procedimentos realizados no estudo 

obedeceram a Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde que rege sobre a ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos, Patos-

PB, com aprovação nº CAAE 26785714.8.0000.5181. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dos métodos de terapia dialítica, a hemodiálise é a mais 

utilizada, implantada no Brasil desde a década de 1950 

(CHERCHIGLIA et al., 2016; SANTOS et al., 2017; SIMÃO et 

al., 2018). Por intermédio de uma máquina denominada de rim 

artificial, o processo de hemodiálise consiste na substituição 

renal por um filtro, denominado de capilar. Este é constituído de 

um conjunto de pequenos tubos que filtram o sangue do 

paciente, obtido através de acesso venoso, passando então 

pelo dialisador onde é filtrado e retorna limpo para o corpo 
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(CHERCHIGLIA et al., 2016; PAULETTO et al., 2016; SIMÃO et 

al., 2018; LIMA, 2020). 

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos com relação ao 

perfil sócio demográfico dos usuários do Centro de 

Hemodiálise. Do total dos cinquenta e seis indivíduos da 

amostra, evidencia-se uma predominância de mulheres quando 

comparada ao sexo masculino, 55,36% e 44,64%, 

respectivamente. Esses dados corrobora o estudo de Frota et 

al. (2010), o qual demonstra um discreto predomínio feminino 

(53,84%). Entretanto, outros estudos como o de Santos et al., 

(2018) apresentam uma prevalência de pacientes do sexo 

masculino, comprovando os dados publicados pelo Censo 

Brasileiro de Diálise, que mostrou um maior predomínio da 

população masculina com 74% do total da amostra. 

 

Tabela 1. Demonstrativo sociodemográfico dos usuários do 

Centro de Hemodiálise 

VARIANTES N % 

Sexo   

Feminino 31 55,36 

Masculino 25 44,64 

Faixa etária   

18 - 30 anos 11 19,64 

31 - 50 anos 17 30,36 

51 - 70 anos 24 42,86 

≥ 71 anos 04 7,14 

Escolaridade    

Analfabeto 14 25,00 

Ens. Fundamental 26 46,43 
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Ens. Médio 13 23,21 

Ens. Superior 03 5,36 

Estado Civil   

Solteiro (a) 21 37,50 

Casado (a) 27 48,21 

Separado (a) 03 5,36 

Viúvo (a) 05 8,93 

Residência   

Urbana 45 80,36 

Rural 11 19,64 

Renda   

Sem renda 07 12,50 

1 salário 42 75,00 

2 salários 05 8,93 

≥ 3 salários 02 3,57 

Total 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Em relação à idade, prevalecem àqueles pacientes de 

faixa etária entre os 51 - 70 anos de idade com um total de 24 

pacientes, ou seja, 42,86% da amostra. Consideravelmente 

significativo foi o número de indivíduos afetados na faixa de 31 

a 50 anos de idade (30,36%) tendo em vista ser esta a faixa 

populacional que inclui o maior número de indivíduos 

economicamente ativos. Esses dados comprovam àqueles 

encontrado por Santos et al. (2018), o qual relata que 49 anos 

corresponde à média de idade apresentada em pacientes 

renais crônicos. 
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Por outro lado, Pereira et al. (2017) considera que o 

envelhecimento da população é um dos principais fatores que 

justificam o crescente aumento dos indivíduos que compõem o 

quadro de pacientes que fazem uso do tratamento 

hemodialítico. 

Em relação ao nível de escolaridade, a grande maioria 

dos pacientes cursou apenas o ensino fundamental (46,43%) 

ou era analfabeto (25%), o que sugere que o baixo nível de 

escolaridade pode provocar o desconhecimento sobre a 

patologia renal, o que dificulta à procura por consulta médica 

que leve a um diagnóstico mais precoce e, pelo menos em 

alguns casos, à tomada de medidas profiláticas que impediriam 

o desencadeamento da IRC. Segundo Saraiva et al. (2020), a 

carência de informações atualizadas e a falta de educação em 

saúde fazem com que os pacientes não consigam identificar a 

patologia nem os processos que levam à evolução clínica da 

mesma. 

Além disso, aspectos levantados por Grasselli et al. 

(2016) sugerem que pessoas com nível de escolaridade mais 

elevado são capazes de se adaptarem melhor emocionalmente 

ao tratamento hemodialítico bem como as suas consequências, 

quando comparados com os de baixa escolaridade. 

Considerando os outros pontos do perfil sócio-

demográfico, verificou-se que 48,21% dos entrevistados 

revelaram ser casados. A grande maioria (80,36%) reside em 

área urbana do município de Patos ou circunvizinhos, o que 

mostrou ser favorável à qualidade de vida dos pacientes, pois 

aqueles que residem próximo ao local de tratamento aparentam 

ser menos fadigados do que os que residem na localidade rural, 
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os quais necessitam de duas, ou até mesmo, três conduções 

para chegar ao destino final. 

Normalmente quem realiza hemodiálise não consegue 

conciliar o tratamento com alguma forma de emprego. Galvão, 

Andrade e Santos (2018) afirmam que tal tratamento ocorre, em 

média, três vezes por semana com sessões de quatro horas 

cada uma ou conforme a prescrição médica, tamanho e idade 

do paciente, alimentação e ingesta de líquidos bem como as 

suas condições clínicas, impedindo que os pacientes realizem 

alguma atividade remunerada. Esses dados foram 

corroborados no presente estudo, o qual demonstrou que a 

grande maioria dos pacientes sobrevive com até um salário 

mínimo mensal (75%), proveniente de repasse governamental 

sob a forma de auxilio doença ou aposentadoria. 

A Figura 2a faz referência ao tempo de descoberta da 

doença pelos pacientes. Observou-se que a maior porção dos 

entrevistados descobriram a doença renal crônica há cerca de 

quatro anos ou mais (60,71%), o que acarretou adequações aos 

habitos compatíveis com uma nova vida que integra 

alimentação e ingesta de liquidos restritas, acompanhamento 

médico e o tratamento hemodialítico. 

A descoberta da IRC está relacionada com a presença 

da sintomatologia e, são essas caracteristicas que levam os 

pacientes à procura de atendimento médico. Porém, com a 

pouca informação ou até mesmo nenhuma, a respeito da 

prevenção e detecção precoce acaba por remeter a um 

diagnóstico tardio onde as complicações já se encontram em 

estágio bem avançado (RIBEIRO; JORGE; QUEIROZ, 2020).  
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Figura 2. Comparativo referente ao tempo de diagnóstico da 

insuficiência renal crônica (a) e do tempo de tratamento 

hemodialítico (b) dos pacientes entrevistados 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Figura 2b se relaciona com o tempo em que os 

pacientes fazem o tratamento de hemodiálise no Centro de 

hemodiálise do município de Patos. Tal gráfico mostra que o 
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período compreendido entre 4 anos ou mais, também é o que 

contém a maior porcentagem, 46,43%. A diferença de 14,28% 

encontrada quando comparada as figuras 2a e 2b, no mesmo 

periodo de quatro anos ou mais, dá-se pelo fato, relatado pelos 

próprios entrevistados, que era diagnostícada a deteriorização 

renal, porém eles não buscavam tratamento nos centros 

especializados ou nem ao menos sabiam da existência do 

programa de diálise, permanecendo com a problemática.  

Alguns pacientes também informaram que desistiam do 

tratamento poucos dias após o inicio. Quando diagnosticada 

precocemente, a resposta ao tratamento é bem mais eficiente 

e pode haver uma melhora, especialmente no quadro de 

anemia que é comum nesses pacientes. 

Àqueles que não iniciaram seu tratamento concomitante  

a descoberta da IRC, acabam por ter consciência do quanto 

perderam em qualidade de vida. Os pacientes relataram que 

mesmo após a diálise, com cansaço evidente, há mais 

disposição física no decorrer do dia. 

A Figura 3 apresenta os números que representam a 

etiologia responsável pela insuficiência renal crônica nos 

usuários do Centro de hemodiálise do município de Patos-PB, 

referentes ao inicio do mês de maio do ano de 2014. Nele é 

possível observar que a maior prevalência ocorreu por conta da 

Nefrosclerose hipertensiva  com 34,61%, corroborando  com 

Santos et al. (2018). Os dados obtidos colocaram  à 

Glomerulonefrite Crônica como responsável em 17,95% dos 

casos. 
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Figura 3. Etiologia da Insuficiência Renal Crônica nos pacientes 

do Centro de Hemodiálise no início do mês de maio de 2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Por outro lado,  dos 56 pacientes que responderam ao 

questionário, 51,79% relataram que seus níveis tensionais já 

eram alterados antes do diagnóstico de insuficiência renal 

crônica. Com o diagnóstico de IRC estabelecido, a prevalência 

de hipertensos subiu para 82,14% (Tabela 2). Segundo 

Bortolotto (2008), o número de hipertensos aumenta, de forma 

progressiva, concomitante à deterioração da função renal 

chegando até a afirmar que quase todos os pacientes 

nefropatas são hipertensos na fase dialítica, o que é confirmado 

pelos dados aqui obtidos que revelou uma proporção de quase 

70% de hipertensos após o início do tratamento dialítico. 

Os rins são responsáveis pela regulação do volume de 

líquidos e pela filtragem do sangue (filtram, por minuto, cerca 
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de 20% do volume sanguíneo bombeado pelo coração). Nesse 

sentido, a função renal é avaliada pela filtração glomerular (FG) 

e sua diminuição é observada na Insuficiência Renal Crônica 

(IRC), quando há perda das funções reguladora, excretora e 

endócrina do rim. Quando a FG atinge valores inferiores a 

15 L/min/1,73m2, estabelece-se a falência funcional renal 

(FFR), comprometendo os demais órgãos (PORTO et al., 2017; 

SANTOS et al., 2017; SOUZA; POSSUELO; VALIM, 2019). 

A hipertensão arterial (HA) é uma causa frequente da 

doença renal crônica por provocar a lesão no capilar glomerular, 

através da transmissão da hipertensão sistêmica para o 

glomérulo. Dentre as causas que levam à IRC, a HA é a 

principal no Brasil. (PEREIRA et al., 2016; PICCOLLI; 

NASCIMENTO; RIELLA, 2017; SOARES et al., 2018; XAVIER 

et al., 2018). 

 

Tabela 2. Distribuição da prevalência dos pacientes 

frequentadores do Centro de Hemodiálise que se enquadram 

na problemática da hipertensão arterial antes e após 

diagnóstico da Insuficiência Renal Crônica e tratamento 

hemodialítico 

  Antes Depois Em tratamento 

  N % n % n % 

Sim  29 51,79 46 82,14 39 69,64 

Não  27 48,21 10 17,86 17 30,36 

Total  56 100 56 100 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Esses hipertensos são geralmente medicados para 

controle dos níveis tensionais da PA, como também, 

submetidos à ingesta reduzida de sal para cerca de 2g/dia, além 

de restrição hídrica. De acordo e Bortolotto (2008), os 

resultados observados em alguns centros de hemodiálise 

demonstraram que a pressão arterial em grande parte dos 

pacientes pode ser controlada apenas com essas medidas 

mesmo com longas horas de diálise, sem a necessidade de 

intervenção medicamentosa. No entanto, na maioria dos 

centros há a necessidade da medicação anti-hipertensiva 

constituída principalmente de beta-bloqueadores e inibidores 

de enzima conversora de angiotensina. 

 
CONCLUSÕES 

 

Diante dos dados apresentados pode-se concluir que a 

hipertensão arterial prevalece como fator de risco para o 

desencadeamento da insuficiência renal crônica, já que a 

maioria dos entrevistados já eram hipertensos antes do 

diagnóstico de IRC. Por outro lado, a presença da hipertensão 

pode, inclusive, justificar a nefrosclerose hipertensiva 

considerada como a principal causa etiológica da IRC nesses 

pacientes.  

Por outro lado, os resultados apresentados em relação 

ao perfil sociodemográfico são, na sua maioria, corroborados 

por àqueles disponíveis na literatura. 

Conforme esperado, as condições impostas pelo 

tratamento da hemodiálise interferem no desempenho 

ocupacional, o que acaba levando os pacientes a limitações 

para realização de atividades diárias comuns, produtivas e de 
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lazer, atingindo, dessa forma, diretamente na qualidade de vida 

desses pacientes.  

Adicionalmente, ficou evidente que o acompanhamento 

dos familiares e a sensibilidade demonstrada por profissionais 

de saúde durante o procedimento dialítico, se mostraram como 

pontos positivos para a aceitação do tratamento e das 

limitações por ele impostas na vida desses pacientes. 
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RESUMO: o objetivo geral é descrever o perfil predominante e 
a qualidade de vida dos pacientes com Esclerose Múltipla. 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, 
realizado no mês de dezembro de 2019 com 56 usuários em 
tratamento no Centro de Referência em Esclerose Múltipla – 
CREM, localizado na cidade João Pessoa/PB, no qual foi 
utilizado um questionário validado EORTC 30 © Copyright 
1995, EORTC Study Group on Quality of Life. Versão 3.0, com 
questões de múltipla escolha, analisado através da escala de 
likert. Os dados do perfil sociodemográfico demonstraram que 
71% dos usuários eram do sexo feminino e 29% do sexo 
masculino, sendo 36% com idades entre 31 e 40 anos. 60% dos 
entrevistados possuíam qualidade de vida regular de acordo 
com a escala de likert, mostrando que a doença provoca 
limitações que dificultam a realização das atividades diárias. Em 
síntese, entende-se que o processo de adoecimento da 
esclerose múltipla varia de acordo com inúmeros fatores, 
podendo ser mais brandos ou mais graves, mas que de alguma 
forma a patologia interfere significativamente na vida do 
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indivíduo. É necessária a atuação de uma equipe 
multiprofissional nos cuidados dos usuários, colocando o 
paciente no centro do cuidado, conhecendo o histórico da 
doença e o perfil sociodemográfico, para que assim possam 
promover uma qualidade de vida adequada. É importante a 
equipe entender os danos que a doença pode causar, e que 
assim possam tornar toda a assistência eficiente e de 
qualidade, baseada nas necessidades do indivíduo.  
Palavras-chave: Esclerose Múltipla. Doenças 
Desmielinizantes.  Qualidade de Vida. Sistema Nervoso.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma patologia que ocorre no 

sistema nervoso central (SNC), mais especificamente na 

substância branca. Possuí etiologia desconhecida, mas sabe-

se que é uma doença crônica, autoimune, inflamatória, 

desmielinizante e neurodegenerativa, na qual o sistema 

nervoso central é atacado por suas próprias células de defesa, 

culminando em um processo de inflamação e desmielinização 

(BRASIL, 2019; NIELSEN et al., 2017; CAMPOS; ROSADO, 

2015). 

Atinge frequentemente adultos entre 18 e 55 anos, sendo 

predominante nas mulheres, fato esse, que ainda está sendo 

estudado pelos cientistas. Porém, crianças e idosos também 

podem ser acometidos (BRASIL, 2019). 

A bainha de mielina que é atacada e destruída devido a 

patologia, é a responsável por fazer os impulsos nervosos 

percorrerem todo corpo do axônio, realizando funções motoras, 

sensitivas. O processo inflamatório ocasiona a desmienilização, 

que é a perda da mielina e devido a sua degradação, eles não 

conseguem percorrer todo axônio e realizar suas funções. 

Como a bainha de mielina está por todo sistema nervoso 
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central, as lesões podem ocorrer em qualquer parte do cérebro 

(ALVARADO et al., 2015). 

Com isso a EM possuí avanço imprevisível, podendo 

causar lesões incapacitantes, sendo o avanço dos seus 

sintomas e gravidade diferentes entre indivíduos, podendo ser 

brandos ou bastante agressivos (FROTA; MENDES; 

VASCONCELOS, 2016). Inicialmente possuí aumento da ação 

inflamatória que são os surtos, depois modifica para ação de 

remissão ou de grande degradação do sistema nervoso central 

(NEVES et al., 2017). 

Os sinais e sintomas variam de acordo com a localização 

e a gravidade da lesão do processo inflamatório. Sendo essa 

imprevisibilidade muito preocupante, pois possuí diversos 

sintomas, mas em sua maioria foram detectados distúrbios de 

visão, alterações psicológicas e cognitivas, como alteração de 

humor e depressão, fadiga, alterações sensitivas, alterações da 

coordenação e equilíbrio, alterações a nível intestinal, vesical e 

sexual, alterações motoras e espasticidade (CAMPOS; 

ROSADO, 2015). 

A Federação Internacional de Esclerose Múltipla (MSIF) 

juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

estimou que em 2008 haviam 2,1 milhões pessoas vivendo com 

EM, e em 2013 eram 2,3 milhões. E agora em seu estudo mais 

recente publicado, mostrou que o número subiu 

significativamente para 2,8 milhões pessoas (MSIF, 2020).  

Sendo possível constatar que a prevalência mundial é de 

36 pessoas para cada 100.000, ou seja,  1 a cada 3000 pessoas 

ao redor do mundo possuí a doença, sendo os números de 

casos mais elevados na região da Europa e do continente 

Americano (MSIF, 2020). Já no Brasil, existem cerca de 40 mil 

pessoas vivendo com a patologia, sendo 15 mil delas em 



ESCLEROSE MÚLTIPLA: PERFIL E QUALIDADE DE VIDA 

574 
 

tratamento através do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2019). 

Estudos realizados mostraram que as pessoas 

acometidas pela EM possuem uma qualidade de vida inferior 

comparada aos não doentes, pois além dos sinais e sintomas 

da doença que são bem amplos, os efeitos colaterais 

provocados pelos medicamentos vão desencadear impactos 

negativos na qualidade de vida (TINTORE et al., 2015; 

NIELSEN, 2017).  

Segundo o Grupo de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde, a qualidade de vida (QV) é definida como o 

entendimento do indivíduo a cerca da sua vida, valores, e do 

seu bem-estar físico, emocional, e social (RAGGI et al., 2016). 

Silva e Cavalcanti (2019) realizaram uma pesquisa com 

100 portadores de EM, e relataram que a diminuição da 

qualidade de vida muitas vezes está associada à fadiga e a 

problemas psicológicos como ansiedade e depressão, sendo a 

ansiedade presente em 43% dos portadores de EM, a 

depressão em 48%, e a fadiga em 63% deles.  Todo esse 

processo afeta também os familiares que na maioria das vezes 

são os cuidadores (MARRIE et al., 2015). 

A justificativa deste tema baseia-se pelo aumento do 

número de casos de indivíduos diagnosticado com a doença, e 

por ela ainda não ter cura e nem prevenção, buscando traçar 

um perfil predominante e identificar a qualidade de vida desses 

indivíduos, e com base nas informações apresentadas pelos 

artigos científicos, está pesquisa tem como hipótese afirmar que 

existe um perfil  predominante e limitações que impactam 

negativamente o paciente, afetando a qualidade de vida. E para 

investigação será realizada uma pesquisa de campo descritiva 

com abordagem quantitativa. 
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Sendo a questão norteadora, qual a relação entre o perfil 

predominante da doença e a qualidade de vida de indivíduos 

com EM? Com isso, o objetivo geral é descrever o perfil 

predominante e a qualidade de vida dos pacientes com 

Esclerose Múltipla.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este artigo resulta de uma pesquisa de campo, tipo 

descritiva com abordagem quantitativa, foi utilizado um 

questionário validado EORTC 30 © Copyright 1995, EORTC 

Study Group on Quality of Life. Versão 3.0, com questões de 

múltipla escolha. Iniciou-se a coleta de dados nos turnos 

matutino e vespertino durante o mês de dezembro de 2019, 

procurando não interferir na dinâmica do serviço. Todos os 

pacientes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, e 

seu caráter voluntário, como também a assinatura e 

recebimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) 

através do CAAE: 25213719.7.00005176, de acordo com as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos. Sendo assim, a pesquisa foi desenvolvida na 

Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência 

– FUNAD, especificamente no Centro de Referência em 

Esclerose Múltipla (CREM). O qual se situa no bairro Pedro 

Gondim, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. 

A população da pesquisa foi composta por 336 (trezentos 
e trinta e seis) usuários cadastrados no Centro de Referência 
em Esclerose Múltipla. A amostra foi selecionada por 
conveniência, sendo composta de 56 (cinquenta e seis) 
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pacientes que fazem tratamento no referido local em tela. 
Atenderam aos seguintes critérios de inclusão: pacientes com 
idade acima de 18 e menor 60 anos, com tratamento clínico de 
Esclerose Múltipla, alfabetizado, e que aceitaram participar da 
pesquisa de forma voluntária e assinaram o TCLE. Vale 
salientar, que foram excluídos pacientes em “Surto” que são 
manifestações neurológicas, decorrentes da ativação do 
processo inflamatório, em que pode ocorrer alterações motoras, 
visuais e/ou sensitivas. 

O instrumento de coleta de dados foi dividido em dois 

momentos, constituído por 10(dez) questões de múltipla 

escolha, distribuídas da seguinte forma: a primeira parte contém 

dados da caracterização da amostra, como: idade, sexo, etnia, 

estado civil, naturalidade, escolaridade, profissão, renda, idade 

em que obteve diagnóstico de EM, se possuí casos na família 

e seu grau de parentesco. A segunda parte foi constituída por 

perguntas específicas, relacionadas à qualidade de vida do 

participante.  

Para melhor compreensão da QV das pessoas com EM, 

foi utilizada a Escala de Likert dividida em 4 classes de igual 

tamanho: (0-20) bom; (21-40) regular; (41-60) ruim e (61-80) 

péssimo.  

Nas perguntas específicas sobre QV os usuários avaliaram o 

quanto sentiam dificuldade em realizar atividades básicas, 

circulando um número de 1 – 4, onde (1) equivalia a não sentir 

dificuldade, (2) equivalia a pouco, (3) equivalia a moderado, e 

(4) equivalia a muita dificuldade.  

Os dados oriundos das questões de múltiplas escolhas 

foram organizados em uma planilha eletrônica, sendo 

apresentados em forma de percentual. Contudo, as questões 

foram dotadas de organização mediante as fases de processo 

de análise: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
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resultados a inferência e a interpretação. Sendo assim, utilizou 

o Software Microsoft Excel para a organização e cálculos dos 

dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os participantes do estudo tinham entre 21 e 59 anos de 

idade apresentando a média de 38,33 e mediana de 38,5. 

Diante disto, foram elencadas variáveis associadas à idade, 

sexo, etnia, estado civil, naturalidade (estado), escolaridade, 

profissão, renda, idade que obteve diagnóstico, e casos na 

família. A pesquisa evidencia que 71% dos usuários 

entrevistados são do sexo feminino e 29% são do sexo 

masculino. Em relação à faixa etária 36% com idade entre 31-

40, 32% entre 41-50, 23% entre 18-31, 9% acima de 50 anos.  

A EM acomete em sua maioria adultos, sendo mais 

comum em idades entre 18 e 55 anos, havendo a ocorrência de 

casos fora dessa faixa etária. E o diagnóstico chega a ser duas 

a três vezes mais frequentes em mulheres que homens, e 

mesmo sendo desconhecido o motivo da predominância em 

mulheres, questões hormonais podem está associados 

(BRASIL, 2019; MSIF, 2020). 

No item etnia, 45% se consideraram brancos, 36% 

pardos, 12% negros e 7% amarelos. Quanto ao que se refere 

estado civil, os dados revelaram que 55% são casados, 43% 

solteiros, 2% divorciados, 0% viúvo, conforme demonstra a 

tabela 1:  
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos entrevistados em tratamento no 
Centro de Referência em Esclerose Múltipla – CREM, João Pessoa, 
Paraíba, Brasil, (n=56). 

                Perfil Sociodemográfico  N % 

                                     Feminino 
   Sexo                          Masculino 
                                        Total 

 40 
16 
56 

71 
29 
100 

                          18 – 30 
                           31– 40 

   Idade                            41 – 50 
                          Acima de 50 

                                      Total 

 13 
20 
18 
5 

56 

23 
36 
32 
09 
100 

                          Branco 
                         Pardo 

   Etnia                            Negro 
                         Amarelo 

                                       Total 

 25 
20 
7 
4 

56 

45 
36 
12 
7 

100 

                          Casado 
Estado civil                   Solteiro 

                        Divorciado 
                      Total 

 31 
24 
1 

56 

55 
43 
2 

100 

                            Paraíba 
                           Pernambuco 

                            Rio de Janeiro 
                            São Paulo 

                             Bahia 
Naturalidade                Brasília 

                              Mato Grosso 
                            Paraná 

                         Rio Grande do Sul 
                       Rio Grande do Norte 

                         Total 

 40 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

56 

71 
7 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

100 

                               Ensino Superior 
                              Ensino Médio 

Escolaridade       Ensino Fundamental 
                           Analfabeto 

                           Analfabeto funcional 
                           Total 

 30 
24 
2 
0 
0 

56 

54 
43 
3 
0 
0 

100 

                           Professor 
                          Estudante 

                         Do lar 
                           Administrador 

Profissão                      Comerciante 

 8 
7 
4 
3 
3 

14 
12 
7 
5 
5 
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                            Educador Físico 
                            Funcionário Público 

                           Enfermeiro 
                          Aposentado 
                          Autonomo 
                     Caldeireiro 

                    Assistente Social 
                Agricultora 

               Agente Comunitário de Saúde 
                   Consultora de Vendas 
                   Analista de Qualidade 

                    Empresaria 
                     Garçonete 

                      Médica 
                                  Pensionista 

                      Doméstica 
             Analista de Recursos Humanos 

                    Psicopedagoga 
                   Artista Plástica 

                    Contadora 
                    Auxiliar Juridico 

                    Psicologa 
                    Arquiteta 
                   Secretária 

                    Marceneiro 
                   Telemarketing 

                   Total 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

56 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

100 

                        <1 salário 
                        1 – 2  

 Renda                            2 – 3  
                        >3 
                    Total 

 8 
18 
15 
15 
56 

14 
32 
27 
27 
100 

                        10 – 19 
Idade que obteve           20 – 29 
    o diagnóstico             30 – 39 
                                       40 – 49 

                        50 – 59 
                         Total 

 6 
21 
15 
12 
2 

56 

11 
37,5 
27 
21 
3,5 
100 

                      Sim 
Possuí casos na              Não 
        família                     Total 

 8 
48 
56 

14 
86 
100 

                        Primo 
                       Mãe 

 5 
1 

62,5 
12,5 
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Grau de parentesco         Pai 
                       Bisavó 

                     Total 

1 
1 
8 

12,5 
12,5 
100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Mesmo não sendo fácil identificar a etnia com maior 

percentual no Brasil devido a miscigenação do povo brasileiro, 

a etnia branca foi a que apresentou um número maior de casos 

(NEGREIROS et al., 2015). 

Em relação aos outros itens, 40% dos entrevistados 

eram do estado da Paraíba, 54% possuíam o ensino superior, 

14% exerciam a profissão de professor, 32% tinham a renda 

mensal entre um e dois salários mínimos, 37,5% tiveram o 

diagnóstico com idade entre 20 a 29 anos, 86% deles não 

tinham casos de EM na família. Em contrapartida 14% 

afirmaram que tinham casos na família, sendo o primo em 

62,5% dos casos.  

Manter a rotina profissional não será tão fácil, pois  a 

doença causará impactos negativos devido a sua 

sintomatologia, pois a fadiga, dificuldade de locomoção, 

alterações psicológicas e cognitivas irão prejudicar a 

performance no trabalho, tornando cada vez mais difícil realizar 

as atividades comuns da profissão. Já para os desempregados 

será ainda mais difícil conseguir um emprego e voltar a 

trabalhar (RAGGI et al., 2016). 

Pesquisas realizadas por Costa e Rosado (2013), 

indicaram associação da QV relacionada também ao nível de 

estudo. Portadores da EM com estudos inferiores a 12 anos 

mostraram ter uma QV menor do que os que possuem acima 

de 12 anos, sendo um fator de relevância para o estudo, pois 

eles vão identificar as alterações mais precocemente e buscar 

atendimento. 



ESCLEROSE MÚLTIPLA: PERFIL E QUALIDADE DE VIDA 

581 
 

Não se sabe ainda como ocorre o desenvolvimento da 

doença, mas sabe-se que fatores genéticos e ambientais 

podem está envolvidos, e por eles serem partilhados entre as 

pessoas da família pode ser um fator de predisposição para o 

desenvolvimento da doença. Mesmo não havendo 

comprovação em ser hereditário, familiares do portador tem 

mais chances de desenvolver do que a população que não 

possuí casos na família (MSIF, 2019).  

Fatores como idade, gênero, estado civil, influenciam a 

proporção que a doença vai causar na vida do paciente. O 

aparecimento da doença nos jovens atrapalha muitas vezes o 

seu desenvolvimento pessoal e social, pois estão em idade 

produtiva. Mas em contrapartida, portadores da doença com 

mais idade tendem a ter uma QV inferior aos demais (RIBEIRO; 

ROSADO, 2015). 

 

QUALIDADE DE VIDA 

  

A segunda parte da pesquisa aplicada aos entrevistados 

trata-se de questões de múltipla escolha sobre QV, abordadas 

no intuito de esclarecer e compreender os dados coletados que 

serão analisados. Provocando assim, o entendimento a respeito 

da qualidade de vida dos usuários com Esclerose Múltipla.  

 

Tabela 2. Questionário sobre qualidade de vida dos 
entrevistados com Esclerose Múltipla. João Pessoa, Paraíba, 
Brasil. (n=56). 

   Questionário   Não Pouco  Moderadamente   Muito 

Você tem alguma 
dificuldade quando 
faz grandes 
esforços? 

10 30 63 40 
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Você tem alguma 
dificuldade quando 
faz uma longa 
caminhada? 

7 24 51 80 

Você tem alguma 
dificuldade quando 
faz uma curta 
caminhada fora de 
casa? 

26 30 45 0 

Tem sido difícil 
trabalhar ou realizar 
suas atividades 
diárias? 

20 30 42 28 

Tem sido difícil 
praticar seu hobby 
ou participar de 
atividades de lazer? 

24 32 24 32 

Você tem tido dor? 22 30 30 36 

Você precisou 
repousar? 

12 32 57 36 

Você tem tido 
problemas para 
dormir? 

27 16 24 52 

Você tem se sentido 
fraco (a)? 

14 42 36 36 

Você tem tido prisão 
de ventre? 

32 14 27 32 

               Média                19,4         28                     39,9                   37,2 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Após a análise dos dados pelos pesos atribuídos, foi 

obtido a média de escolha de cada opção das questões, sendo 

39,9 usuários para opção moderadamente (peso 3), 37,2 

opção muito (peso 4), 28 opção pouco (peso 2), e 19,4 opção 

não (peso 1). 

Com isso, foi possível padronizar um parâmetro que 

possa identificar se os pacientes com EM se enquadram na 

opção considerada boa qualidade de vida.  
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Sendo assim, os valores da tabela 2 foram agrupados 

baseados nos parâmetros estabelecidos promovendo os 

seguintes resultados, como mostra a tabela 3. 

 
Tabela 3. Parâmetros de Qualidade de Vida dos entrevistados com 
Esclerose Múltipla. João Pessoa, Paraiba, Brasil. (n=56). 

Parâmetros de Qualidade de Vida         (n) % 

0 – 20 (BOM) 08 20 

21 – 40 (REGULAR) 24 60 

41 – 60 (RUIM) 06 15 

61 – 80 (PÉSSIMO) 2 5 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Foi possível identificar uma predominância de 24 

respostas se enquadrarem em regular QV, sendo um total de 

60%; 8 em bom correspondente a 20%; 6 em ruim 

correspondente a 15%; e 2 em péssimo correspondente a 5%. 

Essa tabela mostra que 60% dos usuários que fazem 

tratamento no Centro de Referência em Esclerose Múltipla da 

Paraíba, possuem uma qualidade de vida regular, na qual 

possuí limitações que dificultam a realização das atividades 

diárias. 

Estudos relatam que há diminuição da QV de acordo com 

o processo de adoecimento pela EM. Por ser uma doença 

desmielinizante em que afeta diretamente o sistema nervoso 

central, a sintomatologia vai variar de acordo com a área 

afetada, podendo prejudicar cognição, físico e psíquico 

(COSTA; ROSADO, 2013). 

Já ao sexo, em que mulheres possuem índice maior de 

desenvolver a doença que os homens, provocam muitas vezes 
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afastamento do emprego, escola, frustação por desistir de 

engravidar, ou até casar. As literaturas afirmam também que os 

casados possuem uma qualidade de vida maior que os solteiros 

(PAPUC; STELMASIAK, 2012). 

 

CONCLUSÕES  

O processo de adoecimento pela EM varia de acordo 

com inúmeros fatores, sendo confirmado os resultados dessa 

pesquisa através da literatura, em que portadores dessa 

patologia possuí uma QV menor que a população em geral, 

provocando impactos diferentes em cada doente. 

Em se tratando da questão norteadora “relação entre o 

perfil predominante da doença e a qualidade de vida de 

indivíduos com EM”, observou-se que o perfil predominante dos 

usuários do Centro de Referência em Esclerose Múltipla foram 

indivíduos com idades entre 31 a 40 anos, correspondendo a 

60% da amostra. Ao sexo, a predominância foi nas mulheres, 

com 71% dos usuários e na cor 45% se consideraram brancos. 

Fazendo a relação com a QV, a pesquisa mostrou que 

os indivíduos possuíam QV regular, sendo a opção 

moderamente com indíces elevados nas questões: “Você tem 

alguma dificuldade quando faz grandes esforços?” que totalizou 

63 pontos; “Você precisou repousar?” com 57 pontos; e “Você 

tem alguma dificuldade quando faz uma longa caminhada?” 

com 51 pontos, de acordo com a Escala de Likert. 

Já na opção muito os índices elevados foram nas 

questões: ”Você tem alguma dificuldade quando faz uma longa 

caminhada?” que totalizou 80 pontos; “Você tem tido problemas 

para dormir?” com 52 pontos; e “Você tem alguma dificuldade 

quando faz grandes esforços?” com 40 pontos, de acordo com 

a Escala de Likert. 
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A análise do perfil relacionado à  QV demonstra que o 

público adulto-jovem, na qual é o mais afetado, está no primor 

do desenvolvimento e construção da sua identidade e ideais, e 

o desenvolvimento da doença nessa fase faz com que ocorra a 

diminuição do seu ritmo diário devido à sintomatologia, que 

interfere gradualmente no desenvolvimento social, profissional 

e pessoal.  

A QV além da avaliação pelos impactos físicos e 

psicológicos vai ser analisada também pela capacidade de 

adaptação do indivíduo frente à doença. Nas mulheres, além 

disso, a maternidade para muitas é um ponto fundamental, em 

que todo esse processo pode vir a interferir nas escolhas que 

ela terá que fazer. 

É notável que o objetivo da pesquisa foi alcançado, visto 

que avaliou o perfil e qualidade de vida dos portadores da 

Esclerose Múltipla, analisando os dados coletados  e fazendo a 

correlação entre eles, proporcionando assim, esclarecimentos 

sobre uma patologia que ainda precisa ser desvendada. 

Para a enfermagem este estudo se torna de grande de 

valia, para que assim os profissionais da saúde em geral 

possam ter um olhar mais humanizado e crítico, buscando 

melhorias para os acometidos por essa doença através da 

pesquisa cientifica. 

É necessária atuação de uma equipe multiprofissional 

nos cuidados dos usuários nos Centros de Referências em 

Esclerose Múltipla para que todo o planejamento das ações 

seja qualificado, colocando o paciente no centro do cuidado e 

promovendo uma QV adequada para cada usuário. É 

importante a equipe entender os danos que doença pode 

causar na vida do paciente, e assim possam buscar tornar toda 

a assistência eficiente e de qualidade. 
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Em síntese, trabalho em questão se faz de grande 

importância, trazendo informações valorosas para que ocorra a 

reflexão de que todos estão vulneráveis a desenvolver EM, 

sendo dever de todo cidadão respeitar a sintomatologia de cada 

doente, despertando o interesse em aprender mais e 

transformar a sociedade em local de respeito e 

companheirismo. Mesmo assim, ainda precisa que estudiosos 

pesquisem mais esse tema, para com isso, descobrir uma 

maneira de aumentar a qualidade de vida dos portadores de 

EM. 

As limitações desse estudo basearam-se no turno de 

coleta dos dados, na quantidade de participantes para a 

amostra, pois todas as consultas eram agendadas e havia dias 

em que não tinha usuários do serviço, e o mês que inicou a 

coleta, devido está próximo das férias dos profissionais da 

instituição.  
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RESUMO: O câncer de mama (CM) é a neoplasia que mais 

atinge a população feminina, desconsiderando o câncer pele 

não melanoma, sendo considerado um problema de saúde 

pública. Assim, o objetivo foi avaliar índices de mortalidade e 

realização de mamografia no Brasil e na Paraíba. Para isso, foi 

realizado um estudo secundário utilizando bases de dados 

nacionais disponibilizadas pelo DATASUS e pelo INCA. 

Considerando o  período de 2010 a 2020, observa-se uma 

crescente taxa de mortalidade por CM em mulheres no Brasil e 

na Paraíba, dados que guardam correlação direta com a 

realização dos exames de mamografia, que também crescem 

entre as mulheres. Para os homens, também observamos perfis 

semelhantes nas diferentes populações, em que se tem uma 

reduzida e estável taxa de mortalidade no Brasil e na Paraíba, 
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com baixa realização de mamografias. Em mulheres, o maior 

número de mamografias é realizado entre 50 a 54 anos e para 

os homens, a maior frequência é entre 45 e 49 anos. Sabe-se 

ainda que existe, de forma independente de sexo, um maior 

número de realização de mamografias de rastreamento no 

estado da Paraíba. Desta forma, percebe-se a necessidade de 

persistir na discussão e realização do exame de mamografia, 

haja vista, mesmo com a elevada adesão ao exame pelo 

público feminino, o número de mortes por câncer de mama 

ainda são crescentes. 

Palavras-chave: Mamografia. Câncer de mama. Diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é a neoplasia que mais atinge mulheres 

em todo o mundo, representando cerca de 31% dos casos de 

câncer, é a segunda principal causa de mortes associada a 

neoplasia maligna em mulheres (BEZERRA, 2018). Sua alta 

incidência entre as mulheres e os seus efeitos danosos, como 

a desfiguração da mama e alteração da imagem corporal, 

tornam esse tipo de câncer ainda mais temido por esse público 

(DE OLIVEIRA, 2019).  A maior incidência de câncer de mama 

é em mulheres na faixa etária entre 40 e 69 anos, período do 

processo de envelhecimento. Essa doença vem se tornando 

uma importante causa de mortalidade e morbidade, 

principalmente devido à sua capacidade em metastizar para 

locais distantes, como fígado, pulmões, cérebro e ossos 

(BEZERRA, 2018). 

Entre os homens, este número representa menos de 1% dos 

casos de tumores de mama. A incidência do câncer de mama 
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masculino aumentou significativamente, de 0,86 a 1,06 por 

100.000 homens ao longo de 26 anos, em todo o mundo, sendo 

as taxas mais altas presentes na América do Norte e Europa. 

Em homens, a idade média para diagnóstico desta patologia  

gira em torno de 60 a 70 anos (ARAÚJO, 2019).  

No Brasil, as regiões Sudeste e Sul têm apresentado valores 

mais significativos de internações e óbitos por câncer de mama 

masculino, indicando a necessidade de mobilização em todo 

território nacional, no sentido de fortalecer as políticas públicas 

e as práticas de prevenção para o câncer de mama, onde em 

nossa realidade estão voltadas majoritariamente para o grupo 

feminino (DANTAS, 2018). 

O câncer de mama, se diagnosticado em fases iniciais, 

aumenta as chances de cura. Para isto, as estratégias são o 

diagnóstico precoce e o rastreamento. Existem alguns métodos 

que são essenciais para a detecção precoce desse câncer, 

entre eles a mamografia, exame clínico e autoexame das 

mamas, sendo este de extrema importância para que tanto as 

mulheres quantos os homens conheçam o próprio corpo,  

juntamente com o exame clínico das mamas realizado pelo 

profissional enfermeiro e por médico ginecologista, configura-

se como estratégia de detecção precoce (SILVA, 2020). 

A mamografia é o método mais indicado e utilizado para o 

rastreamento e diagnóstico do câncer mama (NASCIMENTO, 

2015). O rastreamento populacional do câncer de mama foi 

introduzido em alguns países desenvolvidos após ensaios 

clínicos randomizados terem mostrado que o mesmo era 

responsável pela diminuição de 20% a 30% na mortalidade por 

essa neoplasia, sendo a mamografia considerada um exame 
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potencial e padrão ouro para o controle da doença (URBAN, 

2017).   

O objetivo da mamografia é produzir imagens detalhadas 

com alta resolução espacial da estrutura interna da mama para 

possibilitar bons resultados através de alterações nas 

mamas. O diagnóstico final sempre vai ser firmado pelo laudo 

histopatológico, independentemente do método utilizado, os 

mastologistas levam sempre em consideração a margem de 

erro prevista em cada exame de diagnóstico por imagem 

(NASCIMENTO, 2015). 

Quando o diagnóstico de câncer de mama é realizado 

tardiamente, desdobram-se em tratamentos mais agressivos, 

tendo como consequência o aumento da morbidade. Porém, 

tratamentos multidisciplinares com foco não apenas na cura, 

mas na redução dos inúmeros efeitos causados pelo tratamento 

sistêmico, podem impactar positivamente na qualidade de vida 

desses pacientes (VALLIM, 2019). O tratamento do câncer de 

mama é multidisciplinar, varia de acordo com o grau da doença, 

suas características biológicas, e as condições do paciente. As 

modalidades de tratamento do câncer de mama são divididas 

em: local e consiste na cirurgia, radioterapia e reconstrução 

mamária e o tratamento sistêmico, que engloba a quimioterapia, 

hormonioterapia e imunoterapia (SILVA, 2020). O principal 

objetivo dos tratamentos é eliminar o tumor e bloquear suas vias 

de drenagem (linfonodos), quando é necessário. A retirada dos 

linfonodos axilares pode ocasionar o linfedema (edema crônico 

que se instala alguns meses após o tratamento cirúrgico), com 

alteração da simetria corporal e da movimentação do braço ( 

OLIVEIRA, 2019). 



CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO SOBRE MORTALIDADE, 
RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO PRECOCE 

594 
 

A maior parte do acervo literário disponível sobre a 

realização de mamografias e o impacto no câncer de mama é 

direcionado a população feminina, uma vez que essa população 

é mais atingida pela neoplasia, tornando assim escassos os 

estudos direcionados a população masculina que por sua vez, 

não é alvo das políticas de prevenção e por isso, em alguns 

casos, o diagnóstico do câncer de mama tende a ser realizado 

tardiamente tornando o  curso da doença mais agressivo e com 

prognóstico reservado (ARAÚJO, 2018; DANTAS,  2015). 

Considerando a mamografia um importante indicador de 

saúde que contribui para prevenção e controle de um tipo 

frequente de câncer, o objetivo do trabalho foi avaliar índices de 

mortalidade e de realização de mamografia no Brasil e no 

estado da Paraíba, durante o período de 2015 a Junho de 2020, 

considerando diferentes faixas etárias na população feminina e 

masculina. Este estudo é relevante pois, com o conhecimento 

epidemiológico necessário poderá fornecer bases para traçar 

novas estratégias de fortalecimento e redirecionamento das 

políticas de saúde da mulher e do homem, adotando medidas 

preventivas e educativas direcionadas a neoplasia mamária. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos 

dados referente a mamografias realizadas por pacientes  foram 

obtidos por meio de consulta  a base de dados SISCAN 

(Sistema de Informações Sistema de Informação do Câncer -

colo do útero e mama), disponibilizados pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no 
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endereço eletrônico (https://datasus.saude.gov.br/), que foi 

acessado em julho de 2020.  

Foram analisados os dados referentes as mamografias 

realizadas no Brasil e no estado da Paraíba, durante o período 

de 2015 a Junho de 2020, tendo como variáveis sexo, faixa 

etária e espaço temporal. Teve-se como critérios de inclusão a 

notificação da realização da mamografia no SISCAN, base de 

dados usada para coleta. Excluindo-se as mamografias 

registradas por paciente que tivesse idade inferior a 35 anos. 

Foi realizado também,uma análise temporal e espacial a 

respeito da mortalidade por câncer de mama (CID C50) no 

Brasil e no estado da Paraíba, sendo a pesquisa desenvolvida 

por meio da análise dos dados obtidos no Atlas On-line de 

Mortalidade do Instituto Nacional do Câncer (Ministério da 

Saúde), acessado entre o período de julho e agosto de 2019. 

Foram analisadas as proporções de mortalidades ajustadas 

para cada 100 mil habitantes compreendendo o período de 

2010 a 2018, considerando ambos sexos e diferentes faixas 

etárias. 

Os dados provenientes desta pesquisa foram colhidos de 

forma secundária em sistemas de informação online, 

dispensando assim a apreciação em comitê de ética em 

pesquisa, em conformidade com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O número de mortes por câncer de mama entre mulheres 

vem aumentando durante os anos de 2010 a 2018, com taxas 

de 13,05 e 15,88 para cada 100 mil mulheres, respectivamente, 

https://datasus.saude.gov.br/
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em todo Brasil (Figura 1A) e 10,30 a 12,31 para cada 100 mil 

mulheres, respectivamente, no estado da Paraíba (Figura 1B). 

Pode-se assim percerber que os índices de mortalidade por 

câncer de mama em mulheres assume características 

temporais e significativas em ambas as populações. 

Quanto se observa a taxa de mortalidade por câncer de 

mama em homens, para o mesmo período, tem-se valores 

reduzidos de mortalidade no Brasil (Figura 1A)  e na Paraíba 

(Figura 1B), sempre inferiores a 0,3 mortes para cada 100 mil 

homens, e que não assumem um comportamento temporal 

linear, mas que tendem a manter uma constância considerando 

de forma generalista o período analisado. 

 A taxa de mortalidade por câncer de mama, na 

população brasileira, tem mostrado diferenças regionais em 

estudos nacionais, estabilizando-se no sudeste, com 

diminuição no Sul e aumentando nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-oeste. Observou-se que essas desigualdades estão 

relacionadas tanto ao índice de desenvolvimento humano 

quanto ao índice de exclusão social. Outros fatores que podem 

estar relacionados a uma maior mortalidade, incluem as baixas 

taxas de cobertura mamográfica, a dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde e a qualidade do tratamento oncológico 

(SOARES, 2015). 
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Figura 1. Taxa ajustada do total de mortes por câncer de mama, 

por anos, segundo localização primária do tumor, em mulheres, 

Brasil (A) e no estado da Paraiba (B). 

 

 

   
Fonte: Pesquisa direta. 2020. 
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mesmo ocorre na realização deste exame. Ressalta-se ainda 

que para a população feminina do Brasil, o número de  

mamografias aumenta no decorrer dos anos, com 

representativo total de 99,99% das mamografias, enquanto a 

realização de mamografias pela população masculina mantém-

se estável sem grandes diferenças significativas, com um 

representativo total de 0,01% das mamografias (Figura 2A). 

Acredita-se então que o aumento da mortalidade, 

descrito previamente, influencie e mobilize o território em nível 

nacional para que as mulheres procurem atendimento e 

realizem com mais frequência mamografia a fim de  prevenir ou 

obter o diagnóstico precoce da neoplasia e na população 

masculina, devido ter um numero inferior na mortalidade, tem 

uma menor procura por mamografia tornando a população 

pouco incluida nas campanhas de saúde voltadas a esta 

neoplasia. 

Analisando a realização de mamografias na Paraíba, 

durante o mesmo período, pôde-se observar que esse exame é 

mais frequentemente realizado na população feminina 

(99,77%) quando comparado a população masculina (0,23%). 

Houve um menor número de exames por mulheres em 2016 e 

2017, sendo  2019 o ano com maior número de registros 

contrapondo-se aos resultados observados na população 

masculina onde o número de mamografias diminui 

gradativamente no decorrer do tempo (Figura 2B).  

O ano de 2020 foi o ano com menor número de 

mamografias realizadas, tanto pela população masculina 

quanto pela feminina, não só na  Paraíba como em todo o Brasil 

(Figura 2A e 2B), no entanto devemos levar em consideração 

que o ano de 2020 permanece em vigência e que esses 
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números podem ser alterados após o mês dedicado a 

campanha contra o câncer de mama, além disso não podemos 

descartar o impacto da pandemia do Covid-19 no rastreamento 

e consequentemente diagnóstico de câncer de mama.  

 

Figura 2. Mamografias realizadas em pacientes do sexo 

masculino e feminino segundo ano de competência de 2015-

2020 no Brasil (A) e no estado da Paraíba (B). 

 
 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020. 
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 A seguir iremos abordar exclusivamente dados 

referentes ao estado da Paraíba, uma vez que, esses dados se 

assemelham aos dados observados no Brasil (Dados não 

mostrados). 

Considerando as mamografias por faixa etária, a 

quantidade de realizações no estado da Paraíba começa a 

crescer a partir dos 40 anos entre o público feminino, sendo a 

faixa de 50 a 59 anos o grupo que tem um maior número de 

mamografias no sexo feminino, como mostrado na Figura 3A, 

esse número tem um decréscimo a partir dos 60 anos, 

corroborando com dados de um estudo desenvolvido no estado 

de São Paulo, no qual observou  uma queda da adesão ao 

rastreamento na medida em que a idade aumenta, sugerindo 

assim medidas socioeducativas que possam incentivar essa 

população alvo a continuar com o rastreamento, tendo em vista 

que os cânceres tornam-se mais frequentes com o avança da 

idade (MACEDO, 2019; FAYER, 2018). 
As massas mamárias em homens a partir dos 40 anos 

necessitam de investigação. A mamografia é apropriada para 

homens acima de 50 anos com lesões mamárias, visto que 

apresenta sensibilidade de 92% e especificidade de 90% 

(SILVA, 2008). Na Paraíba o maior número de mamografia está 

entre os paciente de 45 a 54 anos (Figura 3B). Apesar de 

apresentarem uma menor realização do exame em homens, o 

monitoramento é importante visto que, alguns fatores como a 

quantidade menor de tecido mamário,a maior aproximação da 

lesão à pele e aos músculos, a localização central do tumor, 

favorecem uma invasão de estruturas adjacentes e 

disseminação angiolinfática, além de conferir ao câncer de 
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mama masculino um prognóstico pior em relação ao feminino 

(ARAÚJO, 2018). 

 

Figura 3. Mamografias realizadas em pacientes do sexo 

Feminino (A) e Masculino (B) segundo faixa etária no estado da 

Paraíba. 

 

  
 

  
Fonte: Pesquisa direta. 2020 
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No Brasil, as diretrizes de detecção de câncer de mama 

orientão a realização da mamografia em mulheres entre 50 e 69 

anos, com periodicidade bienal, sendo semelhante as 

recomendações preconizadas pela Organização Mundial de 

Saúde (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE 2015), indicando 

assim, que na Paraíba, boa parte do público alvo está próximo 

a seguir as orientações preconizadas pelos serviços de saúde.   

De acordo com estudos, o início do rastreamento 

mamográfico populacional em mulheres antes dos 50 anos não 

produz redução na mortalidade, a elevada oferta da mamografia 

de rastreamento fora da faixa etária preconizada aumenta a 

demanda por exames de confirmação diagnóstica, de forma 

desnecessária. Algumas associações e sociedades de 

especialidades médicas têm recomendado o rastreamento 

anual entre 40 e 74 anos, essa disparidade de recomendações  

dificulta a adesão dos profissionais de saúde às 

recomendações do Ministério da Saúde e a unificação das 

práticas de rastreamento no país na população feminina 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE 2015 ; URBAN,2017). 

A motivação para realização da mamografia é construída 

sob um olhar preventivista e sobre uma forte impressão da 

mídia, destacando seus benefícios. Essas informações da 

mamografia, que são atravessadas por telas a favor do 

procedimento (da mídia, campanhas, organizações civis ou dos 

próprios profissionais de saúde), favorecem a adesão a 

mamografia de rastreio (RIGANTI,2018). Na Paraíba, o número 

de mamografias de rastreios realizadas em pessoas que não 

possui nenhum tipo de sintoma (329.036, 447),  é superior ao 

número de mamografia diagnósticas realizadas em pessoas 

que possuem algum tipo de suspeita (557, 265), esse resultado 
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é observado tanto na população masculina  quanto na 

população  feminina, respectivamente, sendo esse último, o 

resultado mais perceptível  (Figura 4A e 4B). 

 

Figura 4. Mamografias realizadas em pacientes do sexo 

Feminino (A) e Masculino (B) realizadas nos anos de 2015-2020 

segundo indicação clínica no estado da Paraíba. 

 

 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020 
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As informações disseminadas em favor da prática do 

exame clínico, somada ao papel do médico com poder atrelado 

ao modelo biomédico, favorece a adesão ou a obediência dos 

pacientes. Isso incentiva uma prática com pouco debate, 

valorizada como um dever de boa saúde e cujo dano é invisível. 

A realização indiscriminada de mamografias expõe o paciente 

a radiação nem sempre necessária, além disso, o diagnósticos 

falsos positivos, superdiagnóstico e supertratamento pode levar 

a sobrecarga do sistema de saúde, fazendo assim que a 

população de risco obtenha o resultado tardiamente (RIGANTI, 

2018).  

Visto isso, é de extrema importância a ação da Atenção 

Básica,  os profissionais que trabalham nesse nível da Saúde 

Pública  conhecer os métodos, a periodicidade e a população-

alvo de sua atenção, usando da educação e saúde para ensinar 

sobre a realização correta do  auto exame e  a importância de 

adotar essa prática como uma prática diária, se 

disponibilazando a esclarecer dúvidas e fornecer cuidado 

necessário na presença de qualquer alteração identificada, a 

falta de conhecimento pode contribuir para falha do 

rastreamento além de afastar os pacientes dos serviços de 

saúde (SILVA, 2019). 

Vale ressaltar também o conhecimento dos profissionais 

de saúde quanto a neoplasia mamária, pois o fato de ser um 

câncer consideravelmente raro na população masculina, faz 

com que estes se mantenham afastados dos serviços de saúde, 

submetidos a pensamento de invulnerabilidade e outros fatores, 

permitem que a doença se torne mais agressiva. Geralmente, o 

diagnóstico é feito em idades e estágios mais avançados, 

quando comparados às mulheres, por consequência da baixa 
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suspeita clínica, tanto dos pacientes quanto da equipe de 

saúde. Isso reflete sobre a necessidade de uma detecção mais 

precoce,e a importância da implementação de ações voltadas 

a esse público (ARAÚJO, 2018;DANTAS,2015).   

 Portanto, é importante desenvolver um rastreamento 

efetivo, pois além da oferta do exame de mamografia é 

necessário que o exame seja realizado por profissionais 

qualificados, tanto para a realização do exame quanto para a 

interpretação e direcionamento dos pacientes após o resultado 

(BEZERRA, 2018). 

Nosso estudo teve limitações, uma vez que, utilizamos 

apenas os recursos que estavam disponíveis na plataforma,  

não conhecendo de fato os indivíduos participantes do estudo 

nem o contexto onde estão inseridos. Ressalta-se a 

necessidade de  estudos epidemiológicos com maiores 

amostras sobre o rastreamento da neoplasia maligna da mama 

na população masculina e a importância de implementações de 

ações de saúde voltadas a adesão ao rastreamento do  público 

feminino com idade superior aos 60 anos. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os dados supracitados, conclui-se que, 

tanto no Brasil quanto no estado da Paraíba, as mamografias 

de rastreamento são realizadas com mais frequência pela 

população feminina do que pela população masculina. As 

mulheres tem dado mais importância a prevenção em relação 

ao câncer de mama e vem realizando a mamografia de acordo 

com a idade indicada pelo ministério (50 anos), já para os 

homens, poucas são as orientações científicas para realização 
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desse exame, desta forma, percebe-se uma baixa adesão para 

realização de mamografia preventiva. Porém, é notório que a 

partir dos 60 anos há uma diminuição nesse percentual de 

realização da mamografia em mulheres, em que cabe ao 

Ministério da Saúde a necessidade de aumentar essa adesão 

pois é uma faixa etária que ainda é bastante atingida e deve-se 

manter os cuidados necessários. O diagnóstico dessa 

neoplasia, quando realizado em fases iniciais, proporciona 

maiores chances de cura, tornando ainda mais importante 

seguir as indicações de prevenção.  
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RESUMO: A leucemia linfoide (LL) pode ser classificada em 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) e leucemia linfoblástica 
crônica (LLC), sendo a leucemia o 11º câncer mais incidente no 
mundo. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 
epidemiológico da mortalidade por LL na região do Nordeste 
brasileiro, considerando diferentes períodos, sexos e faixa 
etárias. Para isso, executou-se uma análise temporal e espacial 
da mortalidade por LL nessa região. Os dados foram obtidos no 
Atlas On-line do INCA nos meses de julho a setembro de 2020, 
considerando o intervalo de 2014 a 2018. Pôde-se observar que 
a taxa de mortalidade por LL manteve-se continua ao decorrer 
dos anos, sendo os maiores registros no ano de 2016 com 0,78 
e 0,45 para 100 mil homens e 100 mil mulheres 
respectivamente. Considerando a faixa etária, observou-se 
uma maior mortalidade infanto-juvenil em ambos os sexos, a 
partir dos 19 anos esse número passa a decair, voltando a 
aumentar a taxa de mortalidade, entre 2014 e 2018, a partir dos 
50 anos. Os estados com maior índice de mortalidade, 
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independente de sexo, foram o Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. Portanto, a mortalidade por leucemia linfoblástica, de 
modo geral, é mais recorrente no sexo masculino, atingindo, 
principalmente, as faixas etária entre 00 a 19 anos e 50 a 59 
anos.  
Palavras-chave: Leucemia Linfoide. Mortalidade. 
Epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A leucemia é definida como uma hiperproliferação 

aberrante de células sanguíneas imaturas que não formam 

massas tumorais sólidas (AN, 2017). Entre os tipos mais 

comuns de câncer de sangue estão os linfomas, leucemias e o 

mieloma múltiplo, sendo grupo de doenças hematológicas 

complexas, malignas, metastáticas e clonais dos leucócitos, 

que se acumulam no sangue, medula óssea e tecidos linfoides 

(KOOHI, 2015).  Sua etiologia não é bem elucidada; no entanto, 

fatores como idade, histórico médico, exposição a fatores 

ambientais e presença de mutações genéticas determinam o 

nível de risco e afetam os resultados clínicos dessa 

doença (SILVA,2019). Os brasileiros têm muitos fatores de 

risco para câncer tumorais e leucemia, como diversidade étnica 

e genética, exposição a produtos químicos e outras substâncias 

cancerígenas. Além disso, imussupressão causada pela 

quimioterapia associada a maior suceptibilidade a infecções 

torna essa neoplasia uma das principais causas de mortes nos 

países desenvolvidos (REIS, 2011; BARBOSA, 2015; SILVA, 

2019).  

No ranking mundial, entre os cânceres mais incidentes, 

as leucemias ocupam a 11ª posição e o número de casos 

continua a aumentar ao longo do tempo, o que leva a considerar 



LEUCEMIA LINFOIDE: ANÁLISE DO PERFIL DE MORTALIDADE 

611 
 

a leucemia como um problema de saúde pública (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014). A Oceania, América do 

Norte e Europa são os continentes com maior número e 

frequência de casos, especialmente nas regiões industrializada 

(MIRANDA-FILHO,2018). Segundo o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA, 2019), estima-se que o número de casos novos 

de leucemia para cada ano do triênio 2020-2022, será de 5.920 

casos em homens e de 4.890 em mulheres.   

As leucemias podem ser classificadas quanto ao tipo de 

glóbulos brancos que elas afetam. A leucemia que afeta as 

células mieloides são chamadas mieloide ou mieloblástica, e as 

que afetam as células linfoides são chamadas de leucemia 

linfoide ou linfoblástica. A leucemia linfoblastica pode ser 

classificada em Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e 

Leucemia Linfoblástica Crônica (LLC) (AMARAL, 2020; LIRA, 

2019). 

A LLA apresenta uma proliferação desordenada de 

glóbulos brancos imaturos, ocupando um grande espaço na 

medula óssea, comprometendo assim a produção das 

plaquetas e glóbulos vermelhos. Os sinais e sintomas clínicos 

variam de acordo com o paciente, esses sinais são derivados 

do comprometimento da medula óssea, como: anemia, 

trombocitopenia, neutropenia e infiltração extramedular 

leucêmica como adenopatias, hepatoesplenomegalia, dores 

ósseas, aumento do volume testicular e comprometimento do 

Sistema Nervoso Central (SNC). O diagnóstico prévio é 

realizado através do hemograma e esfregaço sanguíneo a fim 

de analisar o índice   de leucometria no sangue. Seu tratamento 

é iniciado logo após o diagnóstico e varia de acordo com a 

condição clínica podendo ser feito quimioterapias, terapias 

alvos, transplantes de medula dentre outros métodos 
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alternativos. Esse tipo de leucemia possui as maiores taxas de 

incidência na faixa etária de 0 a 19 anos, com ápice de casos 

entre 2 e 3 anos e é caracterizada por sua rápida evolução, 

sendo assim, é de extrema importância o diagnóstico precoce 

para que seja introduzido um tratamento adequado ao quadro 

clinico que possa possibilitar um melhor prognóstico 

(AMARAL,2020; CAVALCANTE,2017; INCA, 2016). 

Já a LLC é caracterizada pela proliferação acelerada de 

clones leucocitários, porém com capacidade de maturação e 

diferenciação celular que geralmente não impede a produção 

de outras células. O diagnóstico é realizado mais comumente  

através da identificação de linfocitose acima de 10 x 109/L no 

hemograma e linfocitose superior a 40% na análise da medula 

óssea. O tratamento nem sempre é realizado após o 

diagnóstico, muitos pacientes são assintomáticos e descobrem 

essa patologia após exames de rotina. Não há evidências 

científicas que o tratamento precoce melhore o prognóstico da 

doença, por isso o tratamento é iniciado após a apresentação 

dos sintomas como: fadiga prolongada, perda de peso sem 

causa aparente, suores norturno e febre. A imunoterapia 

baseia-se no uso de anticorpos monoclonais (AcMo) que 

reconhecem um antígeno (Ag) específico da neoplasia, e é o 

tratamento mais amplamente utilizado atualmente na LLC, a 

quimioterapia e transplante de medula também são utilizadas. 

Ao contrário da LLA esse tipo de leucemia na maioria dos 

pacientes progride lentamente e é mais comum atingir a 

população adulta (ABOOT, 2006; LIRA, 2019). 

No Brasil, a leucemia é um problema de saúde pública 

em muitas regiões, principalmente devido ao escasso apoio 

financeiro para o diagnóstico, assim a incidência nem sempre é 

relatada devido aos desafios financeiros e de infra-estrutura dos 
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centros de diagnóstico, levando a dificuldade dos pacientes em 

alcançar os centros de referência. Com isso, a taxa mundial de 

mortalidade para pacientes com leucemia aumentou 31,6% 

entre 2005 e 2015, no entanto, os protocolos de tratamento 

foram aprimorados ao longo dos anos com o desenvolvimento 

de novos medicamentos subsequentes (BARBOSA, 2015; 

SILVA, 2019).  

A maioria dos estudos disponíveis na literatura brasileira 

e internacional sobre perfil de mortalidade em pacientes com 

leucemia são realizados em torno da população pediátrica visto 

que esse tipo de neoplasia é uma das mais comuns a serem 

desenvolvidas na infância. No entanto, a população infantil 

possui uma maior sobrevida em comparação a adultos com 

essa neoplasia, os mesmos são alvos de um curso mais 

agressivo e um pior prognostico (MERCADO,2018). 

Considerando o impacto dessa neoplasia na saúde 

pública, o objetivo desse estudo é analisar o perfil de 

mortalidade por leucemias na região nordeste, considerando 

diferentes períodos, sexos e faixa etárias. Esse estudo é 

relevante uma vez que, o conhecimento epidemiológico poderá 

servir como norteador para direcionar novas estratégias de 

saúde a fim de prevenir ou diminuir agravos a saúde individual 

e saúde pública.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, a respeito 

da mortalidade por leucemia linfoide (CID C91) na região do 

nordeste brasileiro, sendo a pesquisa desenvolvida por meio da 

análise dos dados obtidos no Atlas On-line de Mortalidade do 

Instituto Nacional do Câncer (Ministério da Saúde), acessado 
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em agosto de 2020. Foram analisadas as proporções de 

mortalidades ajustadas para cada 100 mil habitantes 

compreendendo o período de 2014 a 2018, tendo como 

variáveis sexo, espaço temporal e faixa etária de 0 a 59 anos. 

Os dados provenientes desta pesquisa foram colhidos de 

forma secundária em sistemas de informação online, 

dispensando assim a apreciação em comitê de ética em 

pesquisa, em conformidade com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando o perfil de mortalidade por Leucemia Linfoide 

no Nordeste, durante um período de 5 anos, pôde-se observar 

que a taxa de mortalidade (a cada 100.000 habitantes) 

manteve-se contínua ao decorrer dos anos, com uma aumento 

mais considerável em 2016 na população masculina (0,78) e 

2018 (0,53) na população feminina, evidenciado na figura 1. 

Pôde-se observar, também na figura 1, que o sexo 

masculino, teve maior mortalidade do que o sexo feminino, por 

esse câncer. Saraiva (2018) aponta que pode ser 

provavelmente devido a possíveis recaídas testiculares e a uma 

depuração do quimioterápico metotrexato mais rápida em 

meninos, porém sugere comprovado se esse é o real motivo 

desse acontecimento. A leucemia é o oitavo câncer mais 

frequente em homens, na região Nordeste, e o décimo mais 

frequente entre as mulheres, ou seja, trata-se de uma doença 

maligna mais frequente em homens (SILVA, 2016) 

Existem inúmeros estudos que buscam compreender 

qual a causa real da leucemia, porém, até os dias atuais, sabe-

se que desenvolve na maioria das vezes sem causa concreta, 
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mas há hipóteses de que fatores determinantes como radiação, 

genética (síndromes), drogas ou quimioterápicos podem estar 

associados ao desenvolvimento desta patogenia (VIEIRA, 

2018). 

 

Figura 1.  Taxas de mortalidade por Leucemia linfoide, ajustada 

por anos, segundo localização primária do tumor, por 100.000 

homens e mulheres, pela população brasileira de 2010, região 

Nordeste, entre 2014 e 2018. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

Considerando a mortalidade por faixa etária, a leucemia 

linfoide tem maiores taxas de mortalidade na população infanto-

juvenil, no gráfico da figura 2, pôde-se observar que os maiores 

índices de mortalidade são de 00 a 19 anos, tanto em homens 

quanto em mulheres, em seguida tem uma decaída na 

mortalidade e só voltam a aumentar na idade de 50 a 59 anos. 

 Os homens pertencem ao grupo de maior mortalidade, 

com exceção do grupo etário de 00 a 04 anos, onde foi possível 

observar uma maior mortalidade na população feminina (figura 

2), porém, a diferença da taxa de mortalidade foi muito pequena 
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entre homens (0,81 mortes/100 mil) e mulheres (0,86 

mortes/100 mil).  

As leucemias estão entre os mais notáveis tipos de 

neoplasia na infância. Podendo representar até 20% dos casos 

de câncer em pacientes menores que 20 anos. O subtipo que 

mais se destaca nesta faixa etária é a leucemia linfoide aguda 

(LLA), responsável por até 75% dos casos (SANTOS, 2018). 

Estudos apontam que, nas crianças, as neoplasias 

malignas se diferenciam das observadas nos adultos, tanto em 

relação a sua frequência quanto ao seu tipo histológico. O 

câncer pediátrico afeta as células do sistema hematopoiético e 

os tecidos de sustentação, enquanto que, no adulto, ocorre com 

maior frequência nas células do epitélio que recobrem os 

diferentes órgãos (DE OLIVEIRA PEDROSA, 2015). 

Alguns fatores que podem ser citados como possíveis 

causas dessa alta taxa de mortalidade, pode ser o atraso no 

diagnóstico, abandono ao tratamento, as altas taxas de recaída, 

falta de aderência ao tratamento, suporte inadequado às 

complicações ocasionada devido tratamento, entre outros 

(CANIZA et al., 2015). 

A detecção precoce do câncer é um método utilizado 

para encontrar um tumor em fase inicial e, assim, possibilitar 

uma maior chance de tratamento e melhora do paciente. Essa 

detecção pode ser feita por meio da investigação com exames 

clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas que 

apresentam sinais e sintomas sugestivos da doença, ou com o 

uso de exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas, 

mas que tem histórico familiar da doença, e é chamado de 

rastreamento. Porém, não há evidência científica de que o 

rastreamento traga mais benefícios do que riscos ao paciente 

e, portanto, até o momento, não é o método recomendado.  
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Já o diagnóstico precoce possibilita melhores resultados 

em seu tratamento e deve ser buscado com a investigação de 

sinais e sintomas como: palidez, cansaço, febre, aumento de 

gânglios, infecções persistentes ou recorrentes, hematomas, 

petéquias e sangramentos inexplicados, aumento do baço e do 

fígado. Na maior parte das vezes esses sintomas não são 

causados por câncer, mas é importante que sejam investigados 

por um médico para ter a certeza do diagnóstico (INCA, 2020). 

 

Figura 2. Taxas de mortalidade por Leucemia linfoide, ajustada 

por faixa etária, segundo localização primária do tumor, por 

100.000 homens e mulheres, pela população brasileira de 2010, 

região Nordeste, com faixa etária de 0 a 59, entre 2014 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2020 
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mortalidade que é a Bahia com TM de 0,48, evidenciados na 

figura 3. 

 

Figura 3. Classificação por Taxa ajustada por Leucemia 

linfoide, segundo localização primária do tumor, por 100.000 

homens e mulheres, pela população brasileira de 2010, entre 

2014 e 2018, nos estados do Nordeste. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

Ao comparar a nível nacional, observamos que o 

nordeste é a região com menor índice de mortalidade. De 

acordo com a figura 4, pode-se verificar que a região com o 

maior índice de mortalidade foi o Sul com (1,14, seguido do 

Centro-Oeste (1,06), Norte (0,99), Sudeste (0,93) e por último 

Nordeste com (0,85) região avaliada pelo trabalho.  

Existem diversos fatores que podem estar atrelados a 

essa assimetria da mortalidade entre as regiões, como, por 

exemplo, sexo, fatores genéticos, função imune, altura, 

exposição à radiação UV, exposições à agrotóxicos e produtos 

capilares com alto teor de substâncias químicas (SLAGER et 

al., 2014; CÂNDIDO, 2018).  
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Também acredita-se que os DSS, ou seja, os 

determinantes sociais de saúde, estão totalmente ligados aos 

bons e maus resultados apresentado no gráfico. Para a 

Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores 

de risco na população (DIAS et al., 2016). 

 

Figura 4. Classificação por Taxa ajustada por Leucemia 

linfoide, segundo localidade, por 100.000 homens e mulheres, 

pela população brasileira de 2010, entre 2014 e 2018, em todas 

as regiões brasileiras. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020 
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Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. São Paulo 

aparece em quarto lugar seguido de Goiás em quinto (DIAS et 

al., 2016).  

Em um estudo realizado entre 2008 a 2013 notou-se que 

entre as regiões que foram menos afetadas pela mortalidade 

leucêmica, a região Sul foi o maior destaque, registrando 54 

óbitos anualmente durante o período analisado. Ela também 

obteve uma média entre os gêneros masculino e feminino 

inferior às taxas nacionais e mundiais e já as regiões Norte e 

Nordeste foram as mais afetadas pela leucemia linfoide. Porém 

de acordo com nosss pesquisas, a partir de 2014 até 2018 esse 

números foram invertidos, tornando o nordeste a região com 

menor número de mortes por esta neoplasia e o sul com maior 

número de registros (DIAS, 2016). 

 A leucemia é uma doença que impõe tratamento longo 

e cansativo, dependente de vários recursos que são necessário 

na execução desse tratamento e muitas familias não dispõem 

de apoio social e econômico para manter essa rotina, tendo 

como consequência 16 a 50% dos pacientes que abandonam o 

tratamento (SARAIVA, 2018). 

É importante o diagnostico precoce para que assim seja 

realizado o tratamento adequado para essa neoplasia, 

aumentando assim as chances de melhor prognóstico e menor 

mortalidade. O  tratamento  da  leucemia  linfoide  aguda  pode  

variar  a  partir do diagnóstico e do desenvolvimento da doença 

no organismo de cada paciente. A primeira etapa do tratamento 

é chamada de indução de remissão, que tem como objetivo  

restaurar  a  função  medular  normal  e o desaparecer com os 

sinais e sintomas, utilizando esquema de quatro a seis drogas 

sinérgicas entre si que não permitam desenvolvimento de   
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resistência   cruzada.   Esse   esquema  de  poliquimioterapia  

traz  resultados  positivos  de  97%  a  98%  dos  casos. 

O tratamento por intensificação é a segunda etapa.  Nele  

ocorre  o  uso  das  mesmas  drogas só que em doses mais 

altas ou introduzindo  novos  agentes,  seu  foco principal  é  a  

redução  de número de células leucêmicas que ainda persistem  

após  o  tratamento  de  indução (DIAS, 2016).  

Tem também a  fase  de  manutenção que  se  dá  início 

após  completar  de  seis  a  doze  meses  de tratamento  

intensivo,  que  fará  o  uso  de baixas  concentrações  de  

drogas  que   agem   no aumento do tempo da indução. Esta 

fase do tratamento  pode  chegar  a  um  período  de até  dois  

anos,  e  tem  como  seu  principal objetivo prevenir que a 

doença retorne. Durante   o   período   de  tratamento, 

geralmente ocorre o surgimento de efeitos adversos como 

vômitos, náuseas, diarreia, mucosite gastrointestinal, eritema, 

erupções,  maculo  papilar,  dermatite  entre outras patologias 

(CAVALCANTE, 2017). 

Outra  forma  muito  conhecida  de  tratamento  é  o  

transplante  de  medula  óssea  (TMO)   ou   transplante   de   

células-tronco   hematopoiéticas. Esse  transplante, inicialmente  

utilizado  como  última  medida   terapêutica,  é   considerado   

uma  forma  de  terapia  bem-sucedida  para  determinadas 

doenças habitualmente fatais, como  a  leucemia.  O  TMO  é  

um  processo  complexo, longo e agressivo, portanto, não está 

livre de possiveis complicações que podem deixar lesões ou ter 

consequências fatais. Os  pacientes  vivenciam  experiências  

muito  dolorosas, tanto de ordem física quanto psicológica. 

O   TMO   é   composto   pelas   seguintes   fases: (1) 

pré-transplante, que é o período no qual o paciente recebe 

acompanhamento ambulatorial até a internação; (2) TMO 
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propriamente dito  que inicia-se  com  a  hospitalização  integral, 

seguida  da  quimioterapia  e/ou  radioterapia, aspiração, 

processamento e infusão da medula óssea, até a alta 

hospitalar; e (3) pós-TMO que inicia-se  após  a  alta  e  

subdivide-se em dois momentos: imediato, até 100 dias da 

infusão da medula, e tardio, a partir desse marco (DIAS, 2016). 

Estudos apontam que, quando compara as baixas taxas 

de sobrevida brasileiras com às taxas de sobrevida de países 

de alta renda, que, no geral, são mais altas, mostra que existem 

dificuldades ou desigualdades no acesso e diagnóstico no 

Brasil. Isto é, a sobrevida de neoplasias curáveis, como a 

leucemia em crianças, está intimamente ligada à renda do país.  

Ações para detecção e tratamento precoce são 

inacessíveis para grande parcela da população dos países em 

desenvolvimento, tais como o Brasil, embora haja 

disponibilidade de opções eficazes de tratamento e de baixo 

custo para alguns cânceres, incluindo a leucemia infantil. Onde 

sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) atende a maior 

demanda para tratamento desses serviços de alta 

complexidade.  

A sobrevida é um indicador que apresenta variedade de 

acordo com cada região, posto que aquela em que há maior 

desenvolvimento o acesso a saúde, educação e condições 

econômicas são favoráveis para um tratamento adequado 

resultando em maiores taxas de sobrevida, assim como 

crianças de países em desenvolvimento com a oportunidade de 

acesso a condições ideais de tratamento tem um prognóstico 

semelhante ao de países desenvolvidos (VIEIRA, 2018). 

Países de baixa e média renda costumam possuir o 

tratamento em que o custo-efetivo é muito elevado, segundo 

critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS). Acesso à 
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quimioterapia e custos relacionados à medicação são os 

principais obstáculos que os paciente de baixa renda podem 

enfrentar. As despesas mensais com tratamento de LLA para 

uma criança ultrapassa em sete vezes a renda per 

capita mensal em países de baixa renda. 

Com o congelamento dos financiamentos em saúde, 

espera-se uma piora ainda maior das taxas de sobrevida das 

leucemias infantis nos anos futuros, sendo que essa neoplasia 

é considerada curável, podendo chegar até 83% de taxa de 

sobrevida, quando é feito os cuidados e tratamentos adequados 

(SILVA, 2020). 

 Por ser um estudo secundário nosso trabalho teve 

algumas limitações,  como a não especificidade do tipo de 

leucemia linfoide bem como características individuais dos 

pacientes como exposição aos fatores de riscos e heranças 

genéticas. Além disso é necessário maior investimento na 

saúde para a realização do diagnóstico eficiente e tratamento 

indicado para assim obter uma melhor sobrevida.  

 

CONCLUSÃO: 

 

Infere-se que a mortalidade por leucemia linfoblástica, de 

modo geral, é mais recorrente no sexo masculino com faixa 

etária entre 00 a 19 anos, voltando a crescer por volta dos 50 a 

59 anos. A taxa de mortalidade oscila ao longo dos anos sendo 

o ano de 2016 e 2018 o ano com maior número de mortes 

masculina e feminina respectivamente e o ano de 2014 com o 

menor número de registros em ambos os sexos. A mortalidade 

por LL é distribuída de forma diferenciada nos estados do 

Nordeste sendo a Piaui, Rio Grande do Norte e Sergipe os 

estados mais atingidos, e considerando a nível nacional o Sul é 
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a região mais atingida e o Nordeste e a região com menor 

indice. Vale ressaltar a importância de investimentos referentes 

ao rastreamento, tratamento e o incentivo no desenvolvimento 

de novos estudos que possam identificar uma forma mais 

precisa as causas desta neoplasia. 
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RESUMO: O mundo enfrenta uma pandemia causada pelo 
SARS-CoV-2, onde desde dezembro de 2019 soma-se a cada 
dia mais vítimas. O estudo tem como objetivo mapear as 
principais recomendações adotadas no cuidado ao paciente 
oncológico durante a pandemia do novo coronavírus.  Esta é 
uma revisão de escopo, desenvolvido em agosto de 2020. Para 
a pesquisa foi utilizado o portal de Periódicos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, buscando 
nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), essa Scopus, Web of Science 
(WOS), Sistema Online de Busca e Análise da Literatura 
Médica (MEDLINE) e Cumulative Index to Nursing and Alied 
Health Literature (Cinahl) na biblioteca eletrônica Sientific 
Eletronic Library Online (SciELO) e no Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES utilizando os seguintes descritores: 
Assistência à Saúde  (Delivery Of Health Care), Oncologia 
(Medical Oncology) e  Infecções por Coronavirus (Coronavirus 
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Infections) e utilizou-se os operadores booleanos AND e OR. A 
partir das buscas observou-se que durante a atual pandemia, 
os pacientes oncológicos precisam conviver com diferentes 
dificuldades, seja a questão do atraso do tratamento causado 
pela lotação do serviço público de saúde, e também a questão 
da imunossupressão que os deixam ainda mais susceptíveis ao 
vírus. Tendo em vista essa situação, é necessário se adaptar a 
essa nova realidade e continuar promovendo o cuidado. 
Palavras-chave: Oncologia. Assistência à Saúde. Pacientes. 

Infecções por Coronavirus. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, mais precisamente em Wuhan, 

província de Hubei na China, iniciou a transmissão do novo 

vírus que ocasionou a COVID-19 e, desde então, começou a 

transmissão de pessoa para pessoa, se alastrando rapidamente 

por todo o mundo. Em 30 de Janeiro de 2020, a China já 

contava com 7.711 casos confirmados e mais de 12.000 casos 

suspeitos (OMS, 2020). Em razão da disseminação do novo 

coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

Emergência de Saúde Internacional. 

Em relação a sintomatologia desencadeada pela 

infecção, o indivíduo acometido pode desenvolver desde a 

forma assintomática até quadros graves da doença (BRASIL, 

2020). Em meio a esse contexto pandêmico, o primeiro caso 

registrado do novo coronavírus em território nacional ocorreu na 

Cidade de São Paulo, cujo indivíduo era um homem de 61 anos 

com histórico de viagem para a Itália. 

Até a data de submissão desse trabalho, já foram 

registrados 44.888.869 casos de COVID-19 e 728.013 mortes 
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pela doença no planeta, enquanto no Brasil foram 

contabilizados 5.554.206 casos confirmados e 160.253 óbitos - 

representando, assim, um grave problema social, econômico e 

biológico (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2020; 

BRASIL, 2020). 

No que diz respeito aos prejuízos à saúde pública 

observa-se a superlotação das instituições de saúde e um 

possível colapso no sistema de saúde acarretando na 

dificuldade da promoção de assistência clínica aos casos mais 

graves devido a falta de leitos e baixa quantidade de 

equipamentos de suporte ventilatório. Com a superlotação dos 

hospitais, o cuidado prestado pode sofrer queda na qualidade a 

partir da grande demanda. Diante disso, com a instauração da 

doença, grupos de risco foram delimitados, dentre eles os 

imunossuprimidos e, consequentemente, os pacientes 

oncológicos (CENTRO DE ESTUDOS, 2020). 

Segundo Ferreira et al (2020), os pacientes com 

diagnóstico de câncer de pulmão, os  transplantados de  medula  

óssea  e os indivíduos em  tratamento  quimioterápico são 

considerados mais vulneráveis às formas graves da COVID-19. 

Somado a isso, ressalta-se que uma parcela significativa 

desses doentes também apresenta outros fatores de risco como 

idade  avançada  e  comorbidades. 

Similarmente Freitas et al (2020) destacam que os 

pacientes oncológicos em cuidados paliativos tendem a 

apresentar menor sobrevida em caso de infecção pelo novo 

coronavírus. Diante disso, se faz necessário implementar uma 

série de condutas multidisciplinares que perpassam desde o 

atendimento domiciliar ao cliente até o preparo do corpo em 

caso de óbito. 
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De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a 

incidência e mortalidade dessa doença vêm crescendo no 

mundo em razão do envelhecimento populacional associado ao 

crescimento da população e pela mudança na distribuição e 

prevalência dos fatores de risco associados a fatores 

socioeconômicos. Ademais, a estimativa mundial mais recente, 

realizada no ano de 2018, revela a ocorrência de mais de 18 

milhões de novos casos oncológicos além de 9 milhões de 

óbitos (INCA, 2020).  

Como se nota, pacientes oncológicos necessitam de 

cuidados especiais, principalmente no contexto da pandemia 

gerada pela COVID-19, em que representam um grupo muito 

suscetível às principais complicações da doença dada 

fisiopatologia do câncer bem como pela necessidade de 

cuidados em saúde frequentes.  

Em razão dessa maior vulnerabilidade, infere-se que são 

necessárias condutas multiprofissionais adaptadas para esse 

grupo de indivíduos, a fim de minimizar a exposição dos 

doentes oncológico à infecção. Tendo por base  essa premissa, 

o objetivo deste estudo é mapear as principais recomendações 

adotadas no cuidado ao paciente oncológico durante a 

pandemia do novo coronavírus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estudo do tipo Scoping Review (Revisão de 

Escopo), que apresenta como objetivo a averiguação de 

conceitos importantes sobre o tema escolhido buscando, assim, 

destacar pontos relevantes já existentes na literatura. Salienta-

se que, por meio da revisão de escopo, pode-se identificar 
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lacunas existentes em temas já abordados (PETERS et al., 

2015). 

Para a elaboração deste trabalho, foram seguidas as 
recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI), para a síntese 
de evidências por meio das etapas de estruturação. Não 
obstante, a fim de garantir a qualidade da redação científica foi 
utilizado a lista de checagem Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 

 Para elaboração do título e delimitação da questão de 
pesquisa, foi utilizado o mnemônico PCC, à saber, População, 
Conceito e Contexto (PCC). Neste sentido, a população é 
composta pelo pacientes oncológicos; o conceito refere-se aos 
cuidados em saúde ofertados; e o contexto engloba a pandemia 
do COVID-19. Feito isso, para a condução do estudo, foi 
utilizada a questão norteadora: “Quais os principais aspectos 
mencionados pela literatura no cuidado em saúde aos 
pacientes oncológicos no contexto da pandemia do novo 
coronavírus?”  

Para executar a busca, os descritores utilizados foram 
Oncologia (Medical Oncology), Assistência à Saúde (Delivery of 
Health Care), Infecções por Coronavirus (Coronavirus Infection) 
e Pacientes (Patients) pesquisados no Descritores de Ciências 
da Saude (DeCS) e confirmados no Medical Subject Headings 
(MeSH). Foi utilizado os operadores booleanos AND e OR. 
 

Quadro 1 – Estratégia de busca PCC. Natal/RN, Brasil, 2020. 

Dimensão DeCS MESH Palavras-
chave 

População Pacientes Patients - 

AND 
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Conceito Oncologia 
 
and 
 
Assistência à 
Saúde 

Medical 
Oncology 
 
and 
 
Delivery of 
Health Care 

- 

AND 

Contexto Infecções por 
Coronavírus 

Coronavirus 
infection 

COVID-19 

Fonte: elaboração própria 

 

A pesquisa eletrônica realizou-se em Agosto de 2020, a 
partir do portal de periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e buscou-se artigos nas 
seguintes bases de dados da literatura: Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), essa 
Scopus, Web of Science (WOS), Sistema Online de Busca e 
Análise da Literatura Médica (MEDLINE) e Cumulative Index to 
Nursing and Alied Health Literature (Cinahl) na biblioteca 
eletrônica Sientific Eletronic Library Online (SciELO) e no 
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES.  

Foi utilizado como critério de inclusão artigos científicos 
disponíveis online gratuitamente na íntegra, dissertações e 
teses, artigos nos idiomas português, inglês e espanhol e como 
critério de exclusão estudos que não respondam a questão de 
pesquisa, resumos, artigos de jornais, cartas ao editor, relatos 
de experiência, ensaios e estudos de reflexão, pesquisas que 
não apresentarem abstract e textos que não estejam 
disponíveis online na íntegra. 
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Quadro 2 – Elegibilidade dos estudos. Natal/RN, Brasil, 2020. 

 

Fonte:checklist PRISMA 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Encontrou-se nas bases um total de 219 artigos, por 

meio da utilização dos descritores exibidos no Quadro 1. Após 

a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e a leitura dos 

artigos na íntegra, foram selecionados 8 artigos para a amostra  

deste trabalho. 

Fatores como idade avançada e presença de 

comorbidades, são características de risco para progressão e 

morte por infecção por coronavírus - tais fatores são facilmente 

evidenciados em pacientes oncológicos. Somado a estes 

aspectos, o próprio tratamento ao qual o paciente com quadro 

neoplásico é submetido, o deixa debilitado e torna-o mais 

suscetível a pneumonias em razão da resposta imunológica 

enfraquecida. Tendo em vista estes pontos, o tratamento de 

neoplasias torna-se ainda mais complicado no contexto da 

pandemia, onde o risco de infecção é consideravelmente maior 

(THULER; MELLO, 2020). 

Sabe-se que atualmente o foco das ações prestadas nas 

unidades de saúde está voltado para contornar a crise gerada 

no sistema, entretanto, não se pode esquecer que outras 

doenças continuam afetando a população, como o caso do 

câncer que é um grave problema de saúde pública em todo o 

mundo (RAMOS, 2020). Com o crescimento desordenado das 

células cancerosas que provocam o adoecimento se fazem 

necessárias intervenções de forma mais precoce possível para 

que se tenha o controle da doença, a prevenção de metástases 

e a utilização de terapêuticas que causem os menores danos 

possíveis ao paciente. 
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Ordea et al (2020) apontam que, em uma pesquisa 

realizada em centros europeus de referência urológica, 

comparando o período de 1º de Março a 31 de Março de 2020 

com um mês normal anterior à pandemia, houve uma queda 

drástica na quantidade de cirurgias, diagnósticos e biópsias, 

segundo ele, afetado pela crise causada pelo SARS-CoV-2. 

Destaca-se que ainda que existe uma preocupação especial em 

relação ao atraso no tratamento que irá repercutir nos 

resultados, gerando, ainda, um efeito cascata nos futuros 

pacientes.  

De acordo com Motlag et al (2020), enquanto os serviços 

de saúde estão voltados para o tratamento de pacientes 

diagnosticados com Covid-19, os serviços de diagnósticos e 

terapêuticos estão restringidos no período da pandemia. Diante 

disso, o paciente oncológico apresenta esse risco adicional, o 

que se necessita que os serviços de oncologia repensem suas 

maneiras de prestar o cuidado ao paciente tomando os devidos 

cuidados para dificultar a contaminação por Covid-19. 

Em meio a esse conjunto de modificações decorrentes 

da pandemia, Pothuri et al (2020) destacam a necessidade de 

se limitar a visitas e o contato com serviços de saúde por meio 

da ferramenta telesaúde. Os autores salintam que o 

deslocamento do paciente para centros de tratamento e sua 

interação com a equipe de profissionais, aumenta 

consideravelmente o risco de contaminação do paciente por 

COVID-19.  

Corroborando com o que já foi apontado por outros 

autores, Turri-Zanoni et al (2020), afirmam que a pandemia 

causada pelo novo coronavírus afetou diretamente os 

tratamentos de câncer, uma vez que muitos pacientes tiveram 
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que interromper seu tratamento, colocando esses indivíduos em 

uma situação de risco aumentado de morbidade e mortalidade. 

Os autores ainda destacam que os especialistas em câncer 

precisam rever cada caso dos tumores críticos para poder 

equilibrar os riscos e benefícios no tratamento e na prevenção 

do SARS-CoV-2. 

Nesse sentido, Day, et al (2020), mencionam em uma 

pesquisa realizada na China, pacientes que tinham histórico de 

câncer, eram mais propensos a se infectar com COVID-19, 

assim também como pacientes positivos para o vírus com 

histórico de câncer tinham maior probabilidade de necessitar de 

ventilação mecânica invasiva podendo ser admitido na UTI e, 

inclusive, evoluir para óbito, se comparado com indivíduos 

testados positivo para o novo vírus mas sem histórico de 

câncer.  

Sob a perspectiva de prevenção, no caso de cirurgias de 

cabeça e pescoço, salienta-se que existe um risco adicional 

para os profissionais, uma vez que se o paciente for 

assintomático ou falso negativo pode promover tanto a infecção 

dos profissionais envolvidos na cirurgia como também infectar 

outros pacientes. Em casos de cirurgias, pré e pós operatório, 

o contato entre equipe-paciente,  equipe-cuidador e cuidador-

paciente é inevitável, e sabe-se que o distanciamento social é 

um dos principais pontos na luta contra a transmissão do vírus 

(DAY et al., 2020). 

No que concerne à terapia direcionada ao tratamento 

oncológico, Pothuri et al (2020), apontam alguns aspectos 

importantes que devem ser levados em consideração para 

reduzir o risco de infecção. Antes da terapia deve-se transferir 

os pacientes para centros de infusão onde estes fiquem 
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separados dos pacientes diagnosticados com COVID-19, tentar 

limitar a frequência das infusões para que o paciente tenha 

menos contato com os centros e  considerar as terapias orais 

em vez de tratamentos a base de infusões, quando possível. 

Durante a terapia, recomenda-se que seja feito o uso da 

telemedicina para que se reduza a frequência de avaliação 

pessoal e permitir o acesso mais rápido possível ao centro de 

infusão para tratamento. Já no período pós-terapia é 

interessante que se aumente o intervalo para as liberações de 

porta de rotina para 8 ou 12 semanas. 

Suárez-Gironzini et al (2020) relatam sobre medidas 

tomadas, como por exemplo, a lavagem das mãos com 

sabonete e substâncias hidro alcoólicas, uso de máscaras 

faciais, distanciamento do paciente e limpeza e desinfecção das 

áreas. Ele ainda fala sobre as orientações dadas ao pacientes, 

como por exemplo, telefonar em caso de suspeita de infecção 

por SARS-CoV-2 para poder passar por uma triagem ao chegar 

na clínica e poder descartar sintomas como febre ou problemas 

respiratórios, fazendo com que a propagação viral seja evitada 

ao máximo possível.  

Em contrapartida, autores expõem o cenário caótico 

vivenciado pelas equipes discorrendo sobre o esgotamento dos 

recursos durante a pandemia e fazendo com que o tratamento 

oncológico se torne imprevisível. Em meio a isso, orientam 

muita cautela na tomada de decisões quanto ao tratamento 

cirúrgicos bem como pela escolha de tratamento em pacientes 

mais velhos com comorbidades e que ainda podem necessitar 

de internação em Unidades de Terapia Intensiva (POTHURI et 

al, 2020). 
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Concordando com esse achado, TURRI-ZANONI et al 

(2020), falam sobre as especificidades dos pacientes 

oncológicos. Mais que nunca os casos oncológicos devem ser 

visualizados caso a caso, observando fatores como estado 

geral do paciente, estadiamento do tumor e a intenção de tratar. 

Já em relação a equipe de trabalho, os profissionais que 

apresentem sintomas relacionados a COVID-19 ou que tenha 

contato próximo com pacientes testados positivo são 

substituídos por uma equipe de apoio formada por um(a) 

enfermeiro(a), um radioterapeuta e uma recepcionista, 

promovendo o atendimento de suas casas por meio do telefone. 

Weinkove et al (2020), apontam que as crianças 

parecem ser menos afetadas pelo SARS-CoV-2. Quando a 

doença se mostra em sua forma sintomática em crianças, 

geralmente é de forma leve, sendo tosse e febre os sintomas 

mais comuns, e em relação a mortalidade, uma porcentagem 

bem baixa. Mas ainda sim, relata-se sobre o risco da infecção 

pelo novo vírus em casos de oncologia infantil, por serem 

imunocomprometidas. O autor ainda relata sobre algo 

importante, o prolongamento da eliminação do vírus, segundo 

ele, pacientes oncológicos, após a infecção por SARS-CoV-2, 

pode ter um prolongamento na eliminação do vírus, podendo 

durar até 4 semanas. 

Salako et al (2020) relatam que a primeira morte por 

COVID-19 registrada na Nigéria foi de um homem de 67 anos 

com histórico de mieloma múltiplo, que estava em processo de 

tratamento quimioterápico. Segundo o estudo, baseando-se em 

uma pesquisa realizada na China, a submissão de pacientes à 

ventilação mecância e a evolução clínica Negativa resultando 

em óbito foram mais frequentes em pacientes que 
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recentemente passaram pelo processo de quimioterapia ou 

foram submetidos a cirurgia. 

Salako et al, (2020), mencionam, ainda, em seu estudo 

recomendações de extrema importância para a prestação do 

cuidado ao paciente oncológico no período da pandemia, dentre 

elas está a elaboração de estratégias para que se possa reduzir 

as visitas clínicas e acelerar o cuidado remoto tendo em vista a 

ansiedade dos pacientes e de seus cuidadores de melhorar sua 

sobrevida; a capacitação de pacientes e cuidadores com a 

utilização dos meios de comunicação e a utilização das 

plataformas digitais de saúde já existentes  para que se limite a 

interação entre paciente e profissionais. 

Não obstante, autores abordam recomendações em 

cuidados paliativos para pacientes oncológicos, entendendo 

que a paliação é uma obrigação ética e que os profissionais 

devem se esforçar para prestar um cuidado com conforto, 

dentre as propostas está o estoque de medicamentos para 

estes pacientes, a identificação de espaços, como enfermarias, 

nas unidades de saúde que possam abrigar pacientes com 

expectativa de morte, consultar a equipe com experiência em 

cuidados paliativos e oferecer sessões de educação para os 

profissionais da linha de frente para gerenciar os sintomas e 

apoiar o tratamento de fim de vida e o desenvolvimento de 

sistemas que faça uma triagem para que se identifique 

pacientes oncológicos que necessitem do gerenciamento de 

cuidados paliativos (SALAKO et al., 2020) 

Segundo estudos realizados, dos pacientes oncológicos 

que testaram positivo para o SARS-CoV-2, o câncer de pulmão 

foi o mais prevalente, seguido pelos cânceres hematológicos, 

colorretal e de mama, estes pacientes encontravam-se em 
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diferentes estágios de seus tratamentos (ELGOHARY et al., 

2020) 

O contexto da pandemia convida os profissionais a 

revisitarem suas habilidades, competências e atitudes e faça 

uma adequação para o atual momento, entendendo que o 

cuidado prestado vais desde a educação em saúde, como 

ensinar a forma correta de lavar as mãos, até os cuidados 

prestados aos pacientes dentro de uma Unidade de Terapia 

Intensiva. Com isto, é necessário que os profissionais que estão 

atuando na linha de frente no enfrentamento da pandemia, 

estejam atualizados de forma que desenvolvam uma prática de 

cuidados de forma mais segura possível para os pacientes, 

para si próprio e também para os demais profissionais da 

equipe (RAMOS, 2020). 

Outro achado importante é sobre a síndrome do 

esgotamento profissional e a síndrome de Burnout que pode ser 

gerado nos profissionais. Sendo essas, síndromes 

caracterizadas pelo sofrimento emocional causada grande 

carga de responsabilidade, exaustão, estresse e esgotamento 

físico. Os profissionais estão sujeitos desenvolver alguma 

dessas síndromes, considerando as condições extremas de 

pressão que permeia os espaços de saúde de cuidados 

oncológicos, tendo como atenuante o caos advindo da 

pandemia (RAMOS, 2020). 
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Quadro 3 - Caracterização dos estudos segundo autoria, ano, 

título, objetivo e resultados. Natal/RN, Brasil, 2020. 

Autor/An

o 

Título Objetivo Resultados 

Weinkove 

et al, 2020 

Managing 

haematology 

and 

oncology 

patients 

during 

the COVID-

19 

pandemic: 

interim 

consensus 

guidance. 

Apresentar 

orientações 

provisórias, 

com base na 

opinião de 

especialistas, 

para auxiliar 

na tomada de 

decisões de 

médicos que 

tratam de 

pacientes com 

câncer. 

O estudo relato 

sobre o 

gerenciamento 

do cuidado a 

pacientes 

oncológicos e 

hematológicos. 

Retratando as 

mudanças na 

prestação do 

cuidado a estes 

pacientes. 

Pothuri et 

al, 2020 

Anti-cancer 

therapy and 

clinical trial 

consideratio

ns for 

gynecologic 

oncology 

patients 

during the 

COVID-19 

pandemic 

crisis 

Identificar as 

recomendaçõe

s e as 

melhores 

práticas 

durante esta 

crise para 

minimizar o 

risco para e os  

de desvios no 

tratamento do 

paciente com 

câncer e a 

O estudo reúne 

diretrizes sobre 

a terapia 

antineoplásica 

durante a 

pandemia, 

desenvolvidas 

por um grupo 

de 

especialistas. 
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morbidade por 

COVID-19. 

Salako et 

al, 2020 

Upheaval in 

cancer care 

during the 

COVID-19 

outbreak 

Indicar 

intervenções 

para limitar as 

interações 

físicas de 

pacientes e 

profissionais 

de oncologia 

como forma de 

reduzir o risco 

de 

transmissão 

da infecção 

COVID-19 .. 

A nova 

pandemia 

COVID-19 

fundamentou 

várias 

atividades 

globais, 

incluindo a 

prestação de 

serviços de 

saúde a 

pessoas com 

doenças 

crônicas, como 

câncer. Evidênc

ias da China 

sugerem que 

pacientes com 

câncer com 

infecção por 

COVID-19 são 

um grupo 

vulnerável, com 

maior risco de 

doença grave. 

Curigliano 

et al, 2020 

Recommend

ations for 

triage, 

Identificar as 

orientações 

para o 

A resposta a 

esta pandemia 

levou a uma 
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prioritization 

and 

treatment of 

breast 

cancer 

patients 

during the 

COVID-19 

pandemic 

atendimento 

de pacientes 

com câncer de 

mama durante 

a pandemia 

por COVID-19 

interrupção 

repentina dos 

cuidados 

médicos de 

rotina, incluindo 

o tratamento de 

pacientes com 

câncer, uma 

população 

especialmente 

vulnerável, 

cujos 

resultados 

dependem de 

intervenções 

multidisciplinare

s oportunas e 

de alta 

qualidade 

Orderda et 

al, 2020 

The Impact 

of COVID-19 

Outbreak on 

Uro-

oncological 

Practice 

Across 

Europe: 

Which 

Burden of 

Activity Are 

Relatar a 

atividade de 

urologistas em 

relação ao 

câncer de 

próstata, 

bexiga e rim de 

1º de março a 

31 de março 

de 2020, em 

comparação 

Os resultados 

mostraram que 

o tratamento 

dos principais 

cânceres 

urológicos foi 

alterado 

dramaticament

e pela 

pandemia de 

COVID-19, com 
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We Facing 

Ahead? 

com um mês 

normal antes 

do surto de 

COVID-19 

a maioria dos 

centros 

europeus 

declarando ser 

“muito” ou 

“muito” 

afetados 

Motlag et 

al, 2020 

COVID19 

Prevention & 

Care; A 

Cancer 

Specific 

Guideline. 

Fornecer as 

recomendaçõe

s e possíveis 

ações que 

devem ser 

consideradas 

por pacientes , 

seus cuidador

es e familiares

 , médicos , en

fermeiras , 

gerentes e 

funcionários 

de centros 

médicos 

envolvidos 

no diagnóstico

Os pacientes 

com câncer req

uerem medidas 

de nível mais 

alto para 

prevenir e 

tratar doenças 

infecciosas . alé

m disso, 

os pacientes 

com câncer pod

em apresentar r

isco adicional d

evido à 

restrição de 

acesso 

aos serviços di

agnósticos 
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 e tratamento 

do câncer. 

e terapêuticos 

de rotina durant

e a epidemia. 

 Day et al, 

2020 

Head and 

neck 

oncology 

during the 

COVID-19 

pandemic: 

Reconsiderin

g traditional 

treatment 

paradigms in 

light of new 

surgical and 

other 

multilevel 

risks. 

 

Reavaliar os 

paradigmas de 

tratamento 

oncológico de 

cabeça e 

pescoço. 

Recomenda-se 

a avaliação 

multidisciplinar 

do risco 

cirúrgico em 

vários níveis e 

alternativas à 

cirurgia para 

cada caso, 

seguido por 

uma tomada de 

decisão 

compartilhada 

com o paciente. 

Fonte: elaboração própria 

 

Todos os artigos utilizados na produção dessa revisão de 

escopo foram publicados em inglês, nenhum dos trabalhos foi 

construído no Brasil, a partir disso, podemos identificar uma 

escassez na produção de trabalhos científico que relacione a 
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pandemia causada pelo SARS-CoV-2 e a oncologia para a 

realidade brasileira. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Os Pacientes oncológicos enfrentam uma difícil 

realidade no contexto da pandemia do novo Coronavírus. São 

vários pontos delicados quando falamos sobre a saúde do 

paciente oncológico. Como já relatado, esses pacientes correm 

maior risco de infecção e podem desencadear os sintomas mais 

graves em decorrência da imunossupressão e somado a isso 

ainda pode ocorrer atraso no tratamento do paciente podendo 

progredir de forma negativa. A pandemia afetou desde o 

diagnóstico e o tratamento dos pacientes com neoplasias, bem 

como propiciou o cancelamento ou adiamento de cirurgias, 

diminuição da quantidade de atendimento, mudança na rotina 

da quimioterapia e radioterapia. 

 A partir disso, identifica-se a necessidade de uma 

adaptação por meio do serviço, para poder continuar cuidando 

e tratando esses pacientes, para que, ainda com o 

enfrentamento da pandemia, ocorra uma evolução clínica 

benéfica e se dificulte a contaminação do paciente pelo vírus. 
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RESUMO: as Infecções Hospitalares são infecções sistêmicas 
ou localizadas consideradas um problema de saúde pública. A 
partir disso, o presente estudo objetiva identificar na literatura 
as principais condutas de enfermagem no controle de infecções 
hospitalares em Unidade de Terapia Intensiva. Dessa forma, 
realizou-se uma revisão de escopo no espaço temporal de 2016 
a 2020, com busca nas bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Bases de Dados 
de Enfermagem e Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online, seguido da Scientific Electronic Library Online, 
Elsevier’s SCOPUS, Cochrane Library e Catálogo de Teses e 
Dissertações e Cumulative Index of Nursing and Allied Health. 
Com base nos estudos analisados foi possível observar que a 
promoção e adesão da equipe de enfermagem parte da 
implantação de atividades educativas e uso de ferramentas 
capazes de identificar medidas de segurança básicas, bem 
como a promoção e educação em saúde. Logo, conclui-se que 
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as principais condutas de enfermagem que ofertam diminuição 
da Infecção Hospitalar estão amplamente difundidas nas três 
competências do enfermeiro: educar, assistir e gerenciar. 
Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem. Unidade de 
Terapia Intensiva. Controle de Infecções. 

INTRODUÇÃO 

As Infecções Hospitalares (IH) ou Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são, segundo a 

Portaria Nº 2616/98 do Ministério da Saúde, todas aquelas 

contraídas após a admissão do paciente, durante a internação 

ou após a alta, sendo classificada como um problema de saúde 

pública. Além disso, as IRAS são definidas como condições 

sistêmicas ou localizadas que representam um evento adverso 

por agentes infecciosos (BRASIL, 1998). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), as IRAS mais recorrentes em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) são devido aos procedimentos invasivos 

como pneumonia, principalmente associada a Ventilação 

Mecânica (VM), variando entre 20% a 60% da mortalidade 

global; infecção do trato urinário através Sonda Vesical de 

Demora (SVD);  infecção da corrente sanguínea por meio do 

Cateter Venoso Central (CVC), representando cerca de 90% 

das infecções; e infecção cirúrgica, apontados entre 14% a 16% 

das infecções e responsáveis por cerca de 8.000 óbitos anuais 

nos Estado Unidos da América (EUA) (ANVISA, 2017). 

No Brasil, segundo Araújo e Cavalcante (2019),  as IRAS 

em UTI representam cerca de 50% das infecções do país. 

Portanto, sendo reflexo da realização de procedimentos 

invasivos, além de outros fatores como, antissepsia e 

esterilização inadequada, lavagem das mãos de forma incorreta 
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e uso inadequado de antimicrobianos (ARAÚJO; 

CAVALCANTE, 2019; BATISTA et al., 2017). 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 

segundo a portaria nº 2616/98, tem a obrigação de elaborar, 

programar, manter e avaliar o Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar (PCIH) adequando às necessidades e 

características da instituição. A CCIH deve ser constituída por 

profissionais da saúde de nível superior formalmente 

designados, sendo divididos entre membros consultores e 

executores (BRASIL, 1998; SILVA; OLIVEIRA, 2016). 

No contexto das UTIs, a ocorrência de eventos 

iatrogênicos se torna mais proprício devido aos elementos e 

processos de trabalho deste setor, tais como os procedimentos 

invasivos realizados pela enfermagem como SVD e CVC, 

caracterizados como elementos extrínsecos, bem como as 

particularidades e gravidades dos pacientes como depressão 

imune, doenças sistêmicas e/ou crônicas, dentres outras, 

configurando os elementos intrínsecos ao indivíduo (CARMO et 

al., 2019).  

Correlacionado a isso, a presença da equipe de 

enfermagem nas UTI como responsáveis pela assistência e 

vínculo direto ao paciente, estabelece um papel crucial na 

profilaxia e controle das IRAS de forma integral. Além disso, 

enfermeiro é uma peça importante na implementação de todas 

as medidas e mudanças necessárias quanto ao controle de IH 

(DINIZ; NOGUEIRA, 2019). 

Ademais, o enfermeiro estabelece as condutas 

necessárias quanto ao risco de desenvolvimento de infecções, 

como a identificação de pacientes com IRAS, bem como o 

cuidado daqueles que já são portadores, estabelecendo suas 
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devidas condutas, promovendo a assistência integral e 

personalidade. Ademais, o enfermeiro também é responsável 

por propor com toda equipe intervenções para o controle de 

infecções, como educação continuada, além de também atuar 

como componente da CCIH (MOURÃO; CHAGAS, 2020; 

ROCHA; LAGES, 2016; SANTOS et al., 2015; SANTOS, 2016). 

Dado exposto, este estudo se justifica pela necessidade 

de analisar as intervenções que a equipe de enfermagem aplica 

nas Unidades de Terapia Intensiva, a fim de promover à ciência 

estudos concisos e atuais a respeito do controle e prevenção 

das IRAS por parte do enfermeiro. Isso porque as IRAS têm  o 

potencial de prolongar o tempo de internação hospitalar, 

aumentando os custos de internação, bem como problemas 

éticos, podendo provocar também no paciente problemas de 

caráter psicológicos e sociais, sendo capaz de levar o mesmo 

a óbito. 

Apoiado a esse questionamento, este estudo tem o 

objetivo de identificar na literatura as principais condutas da 

enfermagem no controle de infecções hospitalares em 

pacientes internados em UTI. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 O presente estudo trata-se de uma revisão de escopo 

(scoping review). Esse tipo de delineamento de revisão tem 

como finalidade mapear os principais conceitos da pesquisa, 

bem como identificar lacunas na literatura existente, examinar 

a extensão e natureza das produções, além de compreender 

como a pesquisa é conduzida na área em questão 

(CORDEIRO; SOARES, 2019; PETERS et al., 2020). 
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 Essa pesquisa foi elaborada em consonância com as 

orientações apontadas pelo manual de revisões do Joanna 

Briggs Institute (JBI), de 2020. Para construção do protocolo, 

bem como o diagrama de fluxo, recorreu-se às instruções do 

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). Este 

estudo foi registrado na plataforma Open Science Framework 

(OSF) (osf.io/2u75b) (PETERS et al., 2020). 

 A fim de realizar um rastreamento e identificação de 

outras revisões de escopo ou protocolo similares, foi realizada 

uma busca nas plataformas: International Prospective Register 

of Systematic Reviews (PROSPERO); Open Science 

Framework (OSF); The Crochrane Library; JBI Clinical Online 

Network of Evidence for Care and Therapeutics (ConNECT+); 

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), sendo 

possível revelar a inexistência de materiais semelhantes.  

 A questão de pesquisa foi construída utilizando-se a 

estratégia População, Conceito e Contexto (PCC), fornecida 

pelo JBI. A partir disso, definiu-se como: P- pacientes críticos; 

C- condutas de enfermagem no controle de infecções; C- 

Unidades de Terapia Intensiva. Com base nessas 

prerrogativas, foi instituída a seguinte questão de pesquisa: 

“Quais as principais condutas da enfermagem no controle de 

infecções hospitalares em pacientes internados em UTI.?”. 

 Para elaboração dessa pesquisa foram incluídos artigos 

científicos disponíveis online, gratuitamente e na íntegra; 

dissertações, teses, portarias ministeriais e guidelines; sem 

restrição de idioma e com um espaço temporal de 2016 a 2020. 

Foram excluídos aqueles estudos que não contemplaram a 

questão de pesquisa ou que não abordaram a temática. 
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 A partir disso, foram consultados os descritores, através 

do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject 

Headings (MeSH), a fim de adequar às plataformas em 

português e inglês, respectivamente, “cuidados de 

enfermagem”, “controle de infecções”, “unidade de terapia 

intensiva”, “infecção hospitalar” e “segurança do paciente”; 

“nursing care”, “infection control”, “intensive care units”, “cross 

infection” e “patient safety”. Como operadores booleanos para 

realizar os cruzamentos, foi utilizado AND. 

 As buscas foram realizadas nas fontes de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Bases de Dados 

de Enfermagem (BDENF); Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE). Logo após, pesquisou nas 

bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO); 

Elsevier’s SCOPUS; Cochrane Library; Catálogo de Teses e 

Dissertações (CAPES); Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health. A sintaxe de pesquisa utilizada encontra-se disposta no 

quadro 1. 

Quadro 1. Quadro evidenciando a sintaxe de busca utilizada 

para identificação de estudos nas fontes de dados. Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2020. 

FONTE DE 

DADOS 

 

SINTAXE 

 

Lilacs† 

(tw:("nursing care")) AND (tw:("infection 

control")) (tw:("nursing care")) AND (tw:("cross 

infection")) (tw:("nursing care")) AND 
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(tw:("intensive care units")) (tw:("nursing care")) 

AND (tw:("patient safety")). 

 

Bdenf§ 

(tw:("nursing care")) AND (tw:("infection 

control")) (tw:("nursing care")) AND (tw:("cross 

infection")) (tw:("nursing care")) AND 

(tw:("intensive care units")) (tw:("nursing care")) 

AND (tw:("patient safety")). 

 

Medline* 

(tw:("nursing care")) AND (tw:("infection 

control")) (tw:("nursing care")) AND (tw:("cross 

infection")) (tw:("nursing care")) AND 

(tw:("intensive care units")) (tw:("nursing care")) 

AND (tw:("patient safety")). 

 

Scielo** 

("nursing care") AND ("infection control") 

("nursing care") AND ("cross infection") ("nursing 

care") AND ("intensive care units") ("nursing 

care") AND ("patient safety"). 

 

Scopus‡ 

( TITLE-ABS-KEY ( "nursing care" )  AND TITLE-

ABS-KEY ( "infection control" ) )  ( TITLE-ABS-

KEY ( "nursing care" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"cross infection" ) ) ( TITLE-ABS-KEY ( "nursing 

care" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "intensive care 



A EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTROLE DE INFECÇÕES EM UMA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: SCOPING REVIEW 

658 
 

units" ) ) ( TITLE-ABS-KEY ( "nursing care" 

)  AND  TITLE-ABS-KEY ( "patients safety" ) ). 

 

Cochrane 

Library†† 

"nursing care" in Title Abstract Keyword AND 

"cross infection" in Title Abstract Keyword - 

(Word variations have been searched) "nursing 

care" in Title Abstract Keyword AND "infection 

control" in Title Abstract Keyword - (Word 

variations have been searched) "nursing care" in 

Title Abstract Keyword AND "intensive care 

units" in Title Abstract Keyword - (Word 

variations have been searched) "nursing care" in 

Title Abstract Keyword AND "patient safety" in 

Title Abstract Keyword - (Word variations have 

been searched). 

 

Catálogo de 

Teses e 

Dissertações 

(CAPES)¶ 

"cuidados de enfermagem" AND "controle de 

infecções" "cuidados de enfermagem" AND 

"infecção hospitalar" "cuidados de enfermagem" 

AND "unidade de terapia intensiva" "cuidados de 

enfermagem" AND "segurança do paciente". 

 

Cinahl|| 

"nursing care" AND "infection control” "nursing 

care" AND "cross infection” "nursing care" AND 

https://www-scopus-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/results/documentSpellSuggest.uri?sort=plf-f&src=s&st1=%22nursing+care%22&st2=%22patiente+safety%22&sid=05785c258aa73ec3e815a5078204459e&sot=b&sdt=b&sl=76&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22nursing+care%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+%22patients+safety%22+%29+%29&origin=resultslist
https://www-scopus-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/results/documentSpellSuggest.uri?sort=plf-f&src=s&st1=%22nursing+care%22&st2=%22patiente+safety%22&sid=05785c258aa73ec3e815a5078204459e&sot=b&sdt=b&sl=76&s=%28+TITLE-ABS-KEY+%28+%22nursing+care%22+%29+AND+TITLE-ABS-KEY+%28+%22patients+safety%22+%29+%29&origin=resultslist
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"intensive care units” "nursing care" AND 

"patient safety”. 

Fonte: dados da pesquisa, elaboração dos autores. 2020. 

Notas: †Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, § 

Base de Dados de Enfermagem, *Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online, **Scientific Electronic Library Online, ‡Elsevier’s SCOPUS, 

††Cochrane Library, ¶Catálogo de Teses e Dissertações 

(CAPES),  ||Cumulative Index of Nursing and Allied Health. 

 As estratégias de buscas ocorreram em agosto de 2020, 

sendo executadas de acordo com as etapas de identificação 

dos artigos, a partir da leitura dos títulos e resumos. Seleção e 

elegibilidade, realizados com base na leitura completa e 

criteriosa dos artigos por dois revisores independentes. Foram 

incluídos nessa revisão os materiais que atenderam aos 

critérios de inclusão e respondiam a questão de pesquisa e que 

não estavam duplicados nas bases de dados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com o estabelecimento dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram encontrados um total de 7975 

artigos científicos, sendo 1976 no CINAHL, 125 na 

COCHRANE, 841 na LILACS, 3.267 na MEDLINE, 302 na 

SCIELO, 605 na SCOPUS, 191 na CAPES, 668 na BDENF, e 

6 em outras fontes. Destes, 101 artigos foram selecionados e, 

após exclusão por indisponibilidade, fuga da temática e leitura 

completa, apenas 6 foram incluídos na síntese qualitativa da 

presente revisão de literatura. 

 Quanto a organização dos processos de buscas e 

seleção, foram agrupados através de um fluxograma adaptado 
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do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA), de acordo com as recomendações do JBI. 

O fluxograma de busca está indicado na figura 1 (PETERS et 

al., 2020). 

Figura 1. Esquema de busca adaptado (PRISMA – ScR). 

  
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

Fonte: dados da pesquisa, elaboração dos autores. 2020. 
Nota: Outras fonte*= IBECS e Google Acadêmico. 

 No que tange à classificação dos artigos, do total 6 

(100%), 4 (66,7%) dos estudos referem-se a revisões 

bibliográficas sistemáticas e 2 (33,3%) são estudos de coorte. 

Já quanto ao ano de publicação, 2019 teve destaque, 

representando 3 (50,0%), seguido do ano de 2016 com 2 

(33,3%) publicações. O ano de 2017 representa apenas 1 

(14,3%) das publicações. 
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 Quanto a origem de publicação, todos os artigos 

selecionados foram publicados no Brasil. No entanto, 

analisando os estados brasileiros dos estudos selecionados, o 

estado de Brasília representa o maior número de publicações, 

com 2 (33,3%). Os demais estados referentes aos artigos 

selecionados possuem, cada um, 1 (16,7%) publicação, são 

eles: Rio Grande do Norte, Salvador, São Paulo e Tocantis. Os 

demais dados do presente estudo estão reunidos no quadro 2, 

organizados em autor (ano) / classificação do estudo e 

condutas de enfermagem. 

Quadro 2. Distribuição dos artigos selecionados para a revisão. 

Natal/RN, 2020. 

Autor (ano) / 

classificação 

do estudo 

 

Condutas de enfermagem 

Santos (2016) / 

estudo 

observacional, 

descritivo, 

longitudinal e 

prospectivo 

As principais atividades de intervenção 

foram: monitorar sinais vitais, manter 

decúbito elevado a 30º/45º, observar 

saturação de oxigênio e realizar glicemia 

capilar. Quanto à conformidade, apenas 

as atividades: manter isolamento, 

conforme apropriado e não molhar 

curativo de cateter no banho obtiveram 

índice maior a 60%. 

Barros et al 

(2016) / 

descritivo com 

caráter 

Evidenciou-se a carência de 

treinamentos direcionados ao setor. 

Quanto às dificuldades enfrentadas para 

atuação em controle das IRAS, as 
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qualitativo, 

epistemológico 

fenomenológico 

enfermeiras descrevem a deficiência de 

recursos materiais, uma equipe reduzida 

e as limitações para integração com os 

outros setores. Além disso, tem-se a 

participação do enfermeiro no CCIH 

como crucial para controle e 

monitoramento das IRAS. 

Tarso et al 

(2017) / revisão 

de literatura 

narrativa 

O enfermeiro como componente da 

CCIH, tem como funções: implementar, 

elaborar, manter e avaliar os programas 

de controle de infecção. 

Diniz e Nogueira 

(2019) / revisão 

bibliográfica 

Toda equipe multidisciplinar, em especial 

os enfermeiros, são apontados como os 

principais responsáveis pela prevenção 

diante dos casos de IRAS. Percebe-se 

que para a prevenção de qualquer 

contaminação, é fundamental a 

realização de técnicas assépticas de 

modo geral. 

Rocha, Lima e 

Castillo (2019) / 

revisão 

bibliográfica 

Concluiu-se que a adoção de técnicas 

assépticas e o uso adequado dos 

antimicrobianos são a forma ideal para 

diminuir a ocorrência de infecções e 

mortes nas unidades de cuidados 

intensivos por parte da enfermagem. 

Ferreira et al 

(2019) / revisão 

de escopo 

Dentre os cuidados de enfermagem ao 

paciente, identificou-se a higienização 

das mãos, cuidados gerais nos 

procedimentos de enfermagem, 
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utilização de protocolos, comunicação 

efetiva e treinamentos periódicos. 

 Fonte: própria pesquisa, 2020. 

 Diante das análises dos artigos selecionados, foi possível 

observar que, além do destaque para a função do enfermeiro 

no controle e prevenção de infecções, as abordagens utilizadas 

com mais evidências foram a SAE, sendo 4 (66,7%) dos 

estudos selecionados; educação continuada da equipe, além da 

supervisão, coordenação e liderança, relatados em 4 (66,7%) 

dos artigos; intervenções invasivas como CVC, VM e SVD, além 

de seus fatores de risco, em 4 (66,7%) das análises; a função 

do enfermeiro dentro da CCIH em 2 (33,3%) artigos; técnicas 

antissépticas, como a Higienização das Mãos (HM), 

representando 5 (83,3%). 

 Ademais, foi possível observar em todos os estudos que 

algumas condições, como pouca adesão dos profissionais ao 

uso de EPI’s e técnicas antissépticas, além da falta de 

investimentos em treinamento da equipe para prevenções das 

IRAS, uso indiscriminado de antibióticos, superlotação das 

unidades e baixa infraestrutura hospitalar são consideradas 

como fatores de risco, levando a dificuldades para uma 

assistência de qualidade, principalmente quando o foco é a 

prevenção de infecções.  

 Sabe-se que a IH é um evento adverso considerado um 

problema de saúde pública por ser uma das principais causas 

de morte entre os pacientes internados. Devido a isso, Rocha, 

Lima e Castillo (2019) levantam em seu estudo que os principais 

fatores de risco para a ocorrência de IH em unidades de terapia 

intensiva são VM, lesões de pele, CVC e infecções primárias da 

corrente sanguínea (BATISTA et al., 2017). 
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 Atualmente, na UTI, estima-se que 67% dos pacientes 

são acometidos por pneumonia associada à ventilação 

mecânica e 60% das IRAS são relacionadas a um dispositivo 

intravascular, como CVC ou Cateter Venoso Periférico (CVP), 

seguido de infecção por SVD. Segundo Diniz e Nogueira 

(2019), isso justifica-se por possíveis negligências dos 

profissionais quanto às técnicas assépticas básicas como a 

higienização das mãos, bem como a assepsia prévia da região 

na qual será realizado o procedimento no cliente (ARAÚJO; 

CAVALCANTE, 2019; MELO et al., 2019). 

 Para isso, Santos (2016) declara que as principais 

medidas de prevenção do enfermeiro quanto aos pacientes em 

uso de cateteres, são: lavar as mãos antes e após o contato 

com o internado, usar luvas e matérias esterilizados, assegurar 

a assepsia correta dos locais com cateteres e linhas 

endovenosas, e troca do material e cateter quando necessário 

ou de acordo com os protocolos da instituição, além de observar 

saturação de oxigênio e realizar glicemia capilar e elevação da 

cabeceira entre 30º e 45º.  

 Consonante a isso, Ferreira et al., (2019) acrescenta em 

seu estudo que, para os internados em VM, a conduta do 

enfermeiro constitui na orientação de manter o paciente em 

cabeceira elevada entre 30º e 45º graus, avaliar diariamente a 

sedação, realizar higiene oral com anti séptico, além de realizar 

aspiração subglótica diariamente. 

 Sobretudo, embora a lavagem das mãos seja uma ação 

simples e rápida, tendo grande eficácia para prevenção de 

infecções, pesquisas atuais relatam que a adesão à HM 

encontram-se por volta de 10% a 45% pelos profissionais de 

saúde, sendo considerada uma taxa abaixo dos padrões. 
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Consoante a isso, Tarso et al., (2017) afirmam em seu estudo 

que a HM das mãos é uma prática pouco utilizada pelos 

profissionais. Ainda assim, estudos recentes relatam que as 

principais justificativas para a baixa adesão à HM são: 

sobrecarga no trabalho, intercorrências no plantão, pouca 

importância dada à pratica por parte da equipe, esquecimento, 

distância da pia, irritação da pele e falta de materiais (TARSO, 

et al., 2017; VASCONCELOS, et al., 2018). 

 Ainda assim, Diniz e Nogueira (2019), destacam que o 

enfermeiro, como líder da equipe de enfermagem, deve estar 

apto para colocar em prática os princípios do processo de 

enfermagem como conduta  na redução das IRAS em ambiente 

intensivo, uma vez que ele possui todo aporte técnico-científico 

para suas respectivas ações.  

 Unindo-se a isso, Barros et al., (2016) afirmam ainda 

que, para os enfermeiros que constituem a CCIH, estes devem 

possuir habilidades de gerenciamento, avaliação da qualidade 

dos serviços e práticas assisistencias, tendo em vista que a sua 

função dentro da comissão gira em torno do cuidado para 

prevenção e controle de infecções como, fiscalização rotineira 

em todos os setores, elaboração e atualização de 

procedimentos, vigilância epidemiológica, dentre outras. Sendo 

assim, conferindo confiança quanto a minimização dos riscos 

para sua sua equipe e pacientes.  

 Vale ressaltar que, dentre todas as medidas de 

prevenção, Ferreira et al., (2019) expõe que a forma mais eficaz 

de combate às IRAS é a educação permanente da equipe 

profissional, colocando o enfermeiro como mediador na 

implantação de medidas educativas através da adesão e 

supervisão. No entanto, é importante destacar a necessidade 
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de envolver e apresentar tais medidas a todos os profissionais, 

a fim de atingir sucesso nas medidas preventivas e, 

consequentemente, queda das infecções (BRANCO; 

LOURENÇONE; MONTEIRO, 2020). 

 Por conseguinte, Barros et al., (2016) atentam ainda que, 

o processo de aprendizagem quanto a prevenção de infecções 

deve começar no âmbito acadêmico, a fim executar, após 

formação, os procedimentos esperados com competência em 

seu exercício profissional. O autor ainda salienta, quanto às 

medidas educativas, que estas dependem de cada instituição a 

sua implementação para as devidas capacitações. 

 Dessa forma, com base nos estudos analisados foi 

possível observar que a promoção e adesão da equipe de 

enfermagem parte da implantação de atividades educativas e 

uso de ferramentas capazes de identificar medidas de 

segurança básicas, bem como a promoção e educação em 

saúde. 

CONCLUSÕES 

 Em suma, destaca-se que destaca-se que as principais 

condutas de enfermagem que ofertam diminuição das IRAS são 

assegurar as técnicas assépticas antes, durante e após 

quaisquer procedimentos, além de manter a higienização do 

paciente. Ademais, o enfermeiro como líder da equipe, deve 

manter a supervisão e monitorização. Outrossim, há a 

implementação por meio de medidas de educação continuada 

como palestras, auditorias e demonstrações. Ainda assim, vale 

ressaltar que o enfermeiro como associado a CCIH, tem função 

de implementar, elaborar, manter e avaliar os programas de 

controle de infecção. 
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 A partir da análise dos resultados, foi possível observar 

na literatura que o conteúdo abordado nessa temática encontra-

se escasso, principalmente quanto a implementação de 

protocolos e medidas preventivas educacionais, tendo em vista 

a baixa adesão dos profissionais da saúde em realizar as 

técnicas corretas para a prevenção das IRAS. 

 Logo, a presente revisão espera impulsionar o 

desenvolvimento de pesquisas futuras nessa área, de forma a 

acrescentar ao conhecimento técnico-científico dos 

profissionais da saúde, além de promover mais rigor quanto a 

supervisão das IRAS nas UTIs.  
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RESUMO: No Brasil, a preocupação com a qualidade da 
assistência à saúde surgiu de forma sistematizada, quando as 
instituições hospitalares procuraram estratégias de 
atendimento e metodologias de avaliação da qualidade, com 
vistas à preservação dos princípios da ética. Qualidade no 
contexto hospitalar é uma ideia que remete facilmente a 
conjuntura das Unidades de Terapias Intensivas (UTIs). Dessa 
forma, o Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA), considera as 
organizações de saúde um sistema complexo, onde os 
resultados estão tão interligados que o funcionamento de um 
componente interfere no conjunto e no resultado final. Assim, o 
SBA é um método de consenso e ordenação dos serviços de 
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saúde e, principalmente, um processo permanente de 
educação dos profissionais.  Considerando o exposto, o estudo 
objetiva identificar a influência da Acreditação Hospitalar no 
processo de trabalho dos enfermeiros intensivistas. Trata-se de 
uma revisão integrativa realizada por meio de uma busca 
online, na Biblioteca Virtual em Saúde, nas bases de dados 
Literatura Latino-Americana em Ciências e Saúde e Bases de 
dados de Enfermagem e conforme os critérios de 
inclusão/exclusão, foram elencados 10 artigos. Os resultados 
foram divididos nas categorias: Influência da Acreditação 
Hospitalar no processo de trabalho de assistir e Influência da 
Acreditação Hospitalar no processo de trabalho de Administrar.  
PALAVRAS-CHAVE: Acreditação hospitalar. Enfermagem. 
Unidade de Terapia Intensiva.  
 
INTRODUÇÃO  

A busca pela garantia da qualidade nos serviços de saúde 

não é recente. Pensando nisso, hospitais estruturam e 

operacionalizam a avaliação da qualidade dos seus serviços, 

contemplando investimentos em tecnologia, ênfase na melhoria 

do trabalho humano e na aplicação de boas práticas 

assistenciais. Um grande desafio para a atualidade: 

disponibilizar qualidade, eficiência e eficácia para os pacientes 

e todo meio que o circundava em todos os âmbitos de 

assistência à saúde (ROQUETE; SANTOS; VIANA, 2015).  

Com o intuito de alcançar os mais elevados padrões 

assistenciais, os hospitais buscam iniciativas que respondem as 

necessidades de todos os envolvidos. A qualidade tornou-se 

um fator expressivo, buscando êxito organizacional e 

crescimento. Uma das iniciativas está voltada para o processo 

de “Acreditação Hospitalar”, que impõe novas exigências no 
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que se refere às mudanças comportamentais, mobilização 

constante dos profissionais em busca de metas e objetivos 

propostos, além da melhoria permanente e contínua do 

atendimento prestado (ABREU; ABRANTES, 2018). 

Essa trajetória veio estipular metas para a implantação 

de um processo de certificação de hospitais no Brasil, firmado 

também em preceitos de manuais de Acreditação 

Internacionais. Um processo periódico, voluntário e reservado 

que procura garantir a qualidade da assistência por meio de 

padrões previamente aceitos. Tais padrões são estabelecidos 

em grau de complexidade crescente e servem de guia para que 

uma instituição avaliadora possa avaliar a infraestrutura, os 

processos e os resultados de um hospital, dependendo do nível 

de acreditação a ser implantada (ROQUETE; SANTOS; VIANA, 

2015). 

A ONA é uma organização privada, sem fins lucrativos, 

reconhecida por aprimorar a qualidade da assistência à saúde 

nos hospitais brasileiros através do processo de acreditação. É 

responsável por credenciar as Instituições Acreditadoras – IA, 

que são organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, 

com responsabilidade de avaliar e certificar a qualidade dos 

serviços em nível nacional, atuam no julgamento dos sistemas 

de assistência, gestão e qualidade das organizações de saúde 

(NOVAES, 2015). 

Pela ONA a instituição pode ser certificada em três 

níveis. O nível 1 atende aos requisitos formais, técnicos e de 

estrutura para a sua atividade conforme legislação 

correspondente, identifica riscos específicos e os gerencia com 

foco na segurança, em profissionais em quantidade e 

qualificação compatíveis com a complexidade do serviço. O 
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nível 2 gerencia os processos e suas interações 

sistemicamente, verificando as documentações, revisando as 

rotinas e identificando se os profissionais estão capacitados 

(MENDES; MIRANDOLA, 2015).  

E no nível 3 (considerado o nível de excelência) ocorre 

um enfoque na avaliação das práticas de gestão e qualidade. 

Assim, objetiva constatar se existem políticas institucionais de 

melhoria contínua em estrutura, inovação tecnológica, 

atualização profissional, métodos assistenciais e 

procedimentos de atenção a saúde e seus resultados 

(MENDES; MIRANDOLA, 2015). 

Para cada serviço hospitalar foram estabelecidos 

“padrões”, ou seja, o nível de atenção ótimo esperado, definido 

por peritos e/ou associações de profissionais. Em cada 

situação, o padrão inicial seria o limite mínimo de qualidade 

exigido. Esperava-se que nenhum hospital de algum país que 

estivesse em um processo de acreditação se situasse abaixo 

deste nível, dentro de um período de 2 anos, por exemplo. A 

medida que estes padrões iniciais forem alcançados, o hospital 

vai procurar perseguir para o seguinte, ou seja, quando o 

padrão Nível 1 é atingido, o passo seguinte é alcançar os níveis 

2 e 3 (NOVAES, 2015). 

A qualidade no contexto hospitalar é uma ideia que 

remete facilmente a conjuntura das Unidades de Terapias 

Intensivas (UTIs). O alcance é tarefa condicionada ao trabalho 

da enfermagem. A atuação deste profissional repercute na 

prestação da assistência, na liderança de equipe e na tomada 

de decisão (CARAM; BRITO; PETER, 2019). 

Nesse ambiente, contudo, esse processo traz mudanças 

na configuração do trabalho; planejamento, na avaliação do 
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serviço, nas metas organizacionais, na organização do trabalho 

como todo, repercutindo na gestão do serviço. Mas também há 

o aspecto do custo, da sobrecarga e desconforto no trabalho, 

caracterizando o lado negativo da acreditação para com os 

profissionais (SIMAN et al.,2017). 

Considerando o exposto, a presente revisão integrativa 

tem como objetivo: Identificar a influência da Acreditação 

Hospitalar no processo de trabalho dos enfermeiros 

intensivistas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo é uma revisão integrativa de literatura, que tem 

a finalidade de agrupar e sintetizar resultados de pesquisas já 

produzidos sobre um tema delimitado, no caso a influência da 

Acreditação Hospitalar no processo de trabalho dos 

enfermeiros intensivistas, de maneira ordenada e sistemática 

(LACERDA et al.,2012). 

Para a elaboração da presente revisão as seguintes 

etapas foram percorridas: definição da questão norteadora 

(problema) e objetivo da pesquisa, estabelecimento de critérios 

de inclusão e exclusão das publicações (seleção da amostra); 

busca na literatura; análise e categorização dos estudos, 

apresentação e discussão dos resultados. 

O levantamento de artigos foi realizado por meio de uma 

busca online, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVC), nas bases 

de dados Literatura Latino-Americana em Ciências e Saúde 

(Lilacs) e Bases de dados de Enfermagem (BDENF) em 

setembro de 2020. Optou-se por essas bases de dados por 

entender que elas atingem a literatura publicada com 
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referências técnico-científicas brasileiras e incluem periódicos 

conceituados da área da saúde.  

Utilizou-se para a busca os seguintes descritores: 

Acreditação, Terapia Intensiva e "Enfermagem”. Levantaram-se 

artigos e publicações com recortes temporais das produções 

científicas nacionais sobre Acreditação Hospitalar, de 1998 até 

2020. O período foi escolhido com base em considerações de 

Novaes e Bueno (1998) pois o governo Brasileiro iniciou o 

processo de Acreditação Hospitalar no ano de 1998 com a 

criação da ONA.  

Foram selecionados os artigos de periódicos disponíveis 

na íntegra online, na língua portuguesa, que abordavam a 

temática do estudo. Em seguida, foram identificados aqueles 

que tratavam do "processo de Acreditação em UTIs". 

Os critérios de exclusão seguidos foram: artigos 

publicados em periódicos disponíveis somente na forma de 

resumo, os que não apresentavam resultados de pesquisas 

empíricas, bem como os que estavam fora do período acima 

delimitado. Utilizou-se frequência absoluta (n) e percentual (%), 

para descrição dos dados. 

Foram lidos os resumos dos artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão. Após leitura dos 46 (quarenta e seis) 

resumos, 25 (vinte e cinco) artigos foram lidos na íntegra. 

Destes, 10 (dez) foram selecionados para compor esta revisão, 

por atenderem ao objetivo da pesquisa. 
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TABELA 1 – Distribuição das publicações selecionadas, 1998 a 

2017. 

BASE DE 

DADOS E 

BIBLIOTECA 

ELETRÔNICA 

ARTIGOS 

IDENTIFICADOS 

ARTIGOS 

SELECIONADOS 

N % 

BDENF 26 7 70% 

LILACS 20 3 30% 

TOTAL 46 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

 

Para a síntese e análise das publicações selecionadas, 

foi elaborado um quadro sinóptico (QUADRO 1), contendo as 

seguintes informações: título, autores, ano, periódico, objetivo 

do estudo, metodologia da pesquisa, metodologia da 

acreditação e principais resultados (benefícios e desafios).  

 

QUADRO 1 - Quadro Sinóptico das publicações incluídas na 

revisão 

N Título/Autore

s/ 

Ano/Público 

Objetivo 

 

 

 

Metodologia 

da pesquisa 

Método 

da 

acreditação 

Resultados: 



ACREDITAÇÃO HOSPITALAR E SUAS INTERFACES COM O PROCESSO 
DE TRABALHO DO ENFERMEIRO INTENSIVISTA 

678 
 

1 Situações 

potencialmen

te geradoras 

de estresse 

para 

enfermeiros 

segundo 

condição de 

acreditação 

do hospital 

2013 

 

  

Avaliar e  

comparar  a  

frequência  de  

estresse  

percebido/auto

declarado  por  

enfermeiros  

em  

Instituições 

hospitalares, 

com e sem 

acreditação.  

 

Estudo 

transversal e 

comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONA Enfermeiros 

atuantes  no  

hospital  

acreditado  

perceberam/a

utodeclararam 

mais 

estressores 

em situações 

relativas às 

relações 

interpessoais. 

. 

2 Significado 

do processo 

de 

acreditação 

hospitalar 

para 

enfermeiros 

de um 

hospital 

público 

estadual 

2013. 

Compreender 

o significado 

do processo 

de Acreditação 

hospitalar para 

enfermeiros de 

um hospital 

público 

estadual. 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA Os 

enfermeiros 

consideram o 

processo de 

acreditação 

mobilizador de 

mudanças. 

3 Implicações 

do processo 

de 

acreditação 

hospitalar no 

cotidiano de 

Analisar as 

implicações do 

processo de 

Acreditação 

Hospitalar no 

cotidiano de 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA Benefício: o 

processo de 

Acreditação se 

configura 

como uma 

possibilidade 
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profissionais 

de saúde 

2012. 

profissionais 

de saúde de 

um hospital 

privado em 

Belo Horizonte 

de 

crescimento e 

de 

desenvolvimen

to da 

capacidade 

crítica dos 

atores 

envolvidos. 

Desafio: as 

exigências 

4 Influência da 

comunicação 

no processo 

de 

acreditação 

hospitalar 

2013.  

Analisar, na 

perspectiva de 

profissionais, 

as principais 

barreiras de 

comunicação 

vivenciadas no 

decorrer do 

processo de 

acreditação 

em um hospital 

privado de 

médio porte de 

Belo 

Horizonte. 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA Os resultados 

apontaram 

como 

principais 

aspectos 

dificultadores a 

falta de 

manutenção 

do Sistema de 

Qualidade ao 

longo do ano e 

o pouco 

envolvimento 

de alguns 

profissionais 

de saúde no 

referido 

processo. 
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5 Implicações 

da 

acreditação 

para a gestão 

do serviço 

hospitalar 

2017. 

 

Analisar as 

implicações da 

acreditação 

hospitalar para 

a gestão do 

serviço 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA Repercussões 

positivas: 

padronização, 

organização 

do serviço, 

melhoria 

contínua, 

trabalho 

sistêmico e 

intersetorial.vE 

negativas: 

cobrança para 

cumprir meta e 

alcançar 

resultados, 

estresse e 

sobrecarga de 

trabalho. 

6 Acreditação 

Hospitalar 

como agente 

de melhoria 

da qualidade 

dos registros 

de 

enfermagem 

em um 

hospital 

universitário 

2014.  

 

Avaliar a 

qualidade dos 

registros 

informatizados 

de 

enfermagem 

de um hospital 

em dois 

momentos 

distintos, antes 

e após o 

preparo para a 

Pesquisa de 

abordagem 

quantitativa 

JCI Houve 

melhora 

significativa da 

qualidade dos 

registros de 

enfermagem. 
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acreditação 

hospitalar.  

7 A educação 

permanente 

da 

enfermagem 

no processo 

de 

acreditação 

hospitalar  

2015. 

descrever a 

realidade da 

educação no 

processo de 

trabalho da 

enfermagem 

que atua em 

um hospital 

acreditado, 

identificar as 

implicações da 

implementaçã

o da educação 

permanente no 

cotidiano de 

trabalho sob a 

ótica da 

enfermagem e 

analisar os 

limites e 

possibilidades 

da educação 

permanente no 

cotidiano de 

trabalho da 

enfermagem 

que atua em 

um hospital 

acreditado 

Pesquisa de 

abordagem 

qulitativa 

ONA Implementaçã

o da educação 

permanente, 

elevaria o 

padrão dos 

processos e da 

assistência, 

pois se 

basearia em 

um 

aprendizado 

frequente e 

resolutivo, 

considerando-

se, portanto, 

como positiva. 
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8 Benefícios e 

desafios da 

acreditação 

hospitalar no 

Brasil 

 2012. 

Analisar os 

benefícios e 

desafios 

encontrados 

pelos hospitais 

brasileiros que 

implantaram 

as 

metodologias 

de 

Acreditação. 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA Segurança 

para os 

pacientes e 

profissionais; a 

qualidade da 

assistência; a 

capacitação e 

a educação 

permanente do 

profissional. 

 

 

9 

Acreditação 

Hospitalar: 

proposição 

de roteiro 

para 

implantação 

2013 

Propor um 

roteiro 

orientativo de 

adequação da 

gestão 

hospitalar aos 

requisitos de 

Acreditação 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA  

1

0 

Sistematizaçã

o da 

Assistência 

no contexto 

da 

acreditação 

hospitalar na 

UTI 

2015 

Criação de 

normas e 

mecanismos 

de avaliação e 

controle da 

qualidade 

assistencial 

pelo 

Enfermeiro 

Pesquisa de 

abordagem 

qualitativa 

ONA Benefícios: 

Iniciativa 

produtiva e 

inovadora, que 

pode contribuir 

decisivamente 

para a 

elevação da 

qualidade dos 

serviços de 

saúde, 

principalmente 
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nas unidades 

de terapia 

intensivas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Pela análise de resultados, identificou-se que, 20 (vinte) 

autores redigiram os artigos que compõem esta revisão, com as 

seguintes formações profissionais e respectivas percentuais 

(GRÁFICO 1). 

GRÁFICO 1 - Formação profissional. 

 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

A Enfermagem foi a profissão que mais publicou 

resultados de pesquisa sobre a Acreditação no Brasil, nas 

bases de dados consultadas, no período considerado; seguida 

por autores que não indicaram sua formação nas publicações 

(20%) e pelos médicos (10%). As autoras enfermeiras Bruna 

Figueiredo Manzo e Maria José Menezes Brito apareceram com 

6 (seis) artigos publicados.  

Ao analisar a distribuição das publicações, observou-se 

que a base de dados Scielo apresentou 3 (30%) e a LiLacs 7 

(70%) artigos selecionados, considerando-se o recorte temporal 

70%

10%

20%

Enfermeiros

Médicos

Não Informaram
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no período de 1998 a 2015. O período que apresentou maior 

número de artigos publicados sobre a temática foi 2012, com 4 

(40%) publicações e 2013 com 3 (30%) publicações. 

 

GRÁFICO 2 – Período de publicação dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

Em relação à classificação dos periódicos, os resultados 

apresentaram: 

 

GRÁFICO 3 – Classificação dos periódicos 

 

 

 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

a) Revista Latina Americana de Enfermagem (A1); 

b) Revista Brasileira de Enfermagem (A2); 
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c) Revistas de Enfermagem UERJ e Eletrônica de Enfermagem 

(B1); 

d) Revista Eletrônica Enfermeira Global (B2); 

e) Revistas de Administração Pública, Escola de Enfermagem 

da USP e Mineira de Enfermagem (C). 

Em relação à metodologia utilizada identificou-se que os 

10 (dez) artigos selecionados adotaram abordagem qualitativa 

nas pesquisas. Essa possibilita um rico contexto e a ênfase nas 

interações dos assuntos sobre qualidade da assistência ao 

paciente na Acreditação Hospitalar. Segundo Minayo (2007), os 

estudos qualitativos são aplicáveis ao estudo da história, das 

relações, das representações, das percepções e das opiniões 

e resultados que os sujeitos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos, sentem e pensam. 

A metodologia de Acreditação ONA está presente em 10 

(100%) artigos selecionados. Esta apresenta regulamentações 

e diretrizes, que buscam a padronização dos processos da 

Acreditação nos níveis I, II, e III, direcionados à qualidade da 

assistência aos pacientes. Para melhor discutir o objetivo desse 

estudo, foram extraídas duas categorias, sendo elas: 

 

3.1 Influência da Acreditação Hospitalar no processo de 

trabalho de Assistir 

Em interface com o processo de acreditação, a SAE na 

atualidade é vista como um benefício mútuo, pois além de 

compor a base para a qualidade dos serviços de enfermagem 

no processo de acreditação, confere a esses profissionais a 

segurança de prestar uma assistência organizada, com 

intervenções bem fundamentadas além de toda sua prática 

devidamente registrada o que promove melhora na 



ACREDITAÇÃO HOSPITALAR E SUAS INTERFACES COM O PROCESSO 
DE TRABALHO DO ENFERMEIRO INTENSIVISTA 

686 
 

comunicação, prevenindo erros e omissões (SANTOS; DIAS; 

GONZAGA, 2017).  

Quando o contexto é a Terapia Intensiva um dos 

aspectos positivos encontrados na literatura é a padronização 

das atividades assistenciais, por meio dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs). A UTI é um setor que se destaca 

pela efetiva implantação e adesão aos POPs, um diferencial 

para assistência considerando a complexidade e multiplicidade 

de ações desenvolvidas nesses ambientes pelos diferentes 

trabalhadores de saúde (PEREIRA, et al, 2017).  

Corroborando com os achados, um aspecto 

proporcionado pelo sistema de acreditação evidenciado por 

Pereira; et al (2017) foi a padronização das atividades, que 

antes já era praticada pela organização cenário daquela 

pesquisa, mas que, após a certificação, passou a ser utilizada 

em larga escala. Mais do que isso, adquiriu-se um padrão 

institucional utilizado nos processos assistenciais. 

Melhor registro reflete em melhor comunicação, que 

engloba outro tema bastante discutido nas UTIs, que é 

segurança do paciente. Os profissionais perceberam que o 

processo de acreditação interfere na assistência direta, 

propiciando menor risco de erros nos procedimentos e nas 

práticas, o que trará impactos no cuidado, tornando-o mais 

qualificado e seguro. É certo que o simples fato de conquistar o 

título de acreditado não significa, necessariamente, garantia da 

segurança, mas sim a busca contínua pelo menor risco de errar 

(ROQUETE, SANTOS E VIANA, 2015).  
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3.2 Influência da Acreditação Hospitalar no processo de 

trabalho de  Administrar 

 As pesquisas evidenciaram como atividades gerenciais 

executadas pelos enfermeiros: a estruturação e organização do 

serviço, o planejamento, a tomada de decisão, a supervisão e 

controle. A este respeito Martins, et al (2019) afirma que o 

processo de acreditação trouxe contribuições em relação à 

gerência e a organização das unidades de execução do 

trabalho, com melhor estruturação do controle e planejamento.  

A liderança foi outro ponto destacado nos estudos. Em 

pesquisa realizada por Balsanelli e Cunha (2016), esta 

ferramenta é importante aliada na competência gerencial. A 

tomada de decisão também aparece como ponto positivo do 

programa, pois, através da monitorização de indicadores de 

qualidade, os enfermeiros adquirem conhecimentos e 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas.  

O enfermeiro, em sua função gerencial, é capaz de 

mudar e organizar o processo de trabalho, tornando-o de maior 

qualidade. A gerência é uma estratégia para se obter bons 

resultados. Por outro lado, foram abordadas questões como a 

sobrecarga de trabalho devido a excesso de atividades 

burocráticas e o pouco conhecimento teórico e prático em 

administração, levando à falta de habilidade para assumir 

algumas dessas funções (BALSANELLI; CUNHA, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

As UTIs são locais destinados à assistência 

especializada para pacientes em estado crítico, que necessitam 

de um grande aporte terapêutico e de uma assistência continua 
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e intensiva. Pela criticidade de seus pacientes, é considerado 

um setor ímpar quando o assunto é qualidade. 

Concernente as atividades do enfermeiro intensivista 

com à gerência, observou-se que essa veio a acrescentar 

através do planejamento das atividades, liderança, tomada de 

decisão o que culmina em unidades mais organizadas.  

Destarte, espera-se que os resultados deste estudo 

sirvam como base para reflexão, discussão e ajustes 

necessários no processo de trabalho dos enfermeiros 

intensivistas. Assim, rompendo as dicotomias que, porventura, 

ainda perpassem pelo seu objeto de trabalho, refletindo na 

excelência do cuidado.  

Identifica-se nesse sentido, a necessidade de um 

aprofundamento nas questões relativas à gestão da qualidade 

por meio da acreditação hospitalar como fator de transformação 

do processo de trabalho do enfermeiro, inferindo em 

profissionais preparados para assumir de forma integral a 

atividade a que se propõem. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar os 
principais fatores que interferem na saúde mental dos 
profissionais de saúde no combate ao COVID-19, e como isto 
vem pode afetar a assistência aos pacientes hospitalizados nas 
UTI’s. A conjectura metodológica desse trabalho foi ancorada 
em uma pesquisa de revisão integrativa. Foram utilizados 
critérios de inclusão e exclusão sendo selecionados os artigos 
através da leitura dos títulos, resumo e em seguida realizando 
a análise das publicações na íntegra. Após a compilação dos 
artigos a serem utilizados foi construído um instrumento para 
síntese dos achados bibliográficos, após cruzamento dos 
descritores em saúde foram encontrados um total de 35 artigos, 
e, após considerar os critérios de inclusão e exclusão foram 
selecionados materiais selecionados, e desses apenas 5 
artigos foram utilizados para a revisão integrativa. Os resultados 
expressaram que, pacientes portadores de comorbidades tem 
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maior probabilidade de evoluir para cuidados intensivos, sendo 
a assistência da equipe de enfermagem crucial para a 
monitorização integral do paciente na UTI. Diante disso, a 
equipe de enfermagem está enfrentando problemas com 
sobrecarga de trabalho, redução de EPI’s e pressão 
psicológica, ocasionando adoecimento psicológico e risco de 
contaminação. Portanto observasse a necessidade de 
intervenção imediata nas condições de trabalho desses 
profissionais para melhor garantia de saúde aos enfermeiros e 
uma melhor assistência aos pacientes com COVID-19 nas 
UTI’s. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Infecções por 
Coronavírus. Unidade de Terapia Intensiva 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A infecção pelo novo coranavirus, causadora da COVID 19, 

vem se apresentando como um grande problema de saúde 

pública a nível mundial devido ao seu alto grau de 

transmissibilidade, o que ocasiona um aumento em massa de 

pessoas infectadas. Diante deste cenário, os serviços de saúde 

estão sobrecarregados, principalmente no que se refere aos 

leitos de UTI’s e suporte ventilatório mecânico em casos graves 

da infecção (RACHE, et al. 2020).    

  A demanda de profissionais de saúde em suas diversas 

categorias é outro problema evidenciado durante a pandemia, 

visto que o quantitativo dos mesmos não é suficiente para a 

demanda de pessoas contaminadas. A ausência de 

capacitação, principalmente na área de UTI, como também 

experiencia na atuação com pacientes críticos, se torna um 

obstáculo para estes profissionais mediante o atendimento a 
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estas pessoas (TANG et al; BAMBI, et al. 2020).  

  Um cenário tão instável como este, acaba por 

comprometer a saúde mental daqueles que estão na linha de 

frente ao combate do coronavírus, o contato diário com a perca 

de pacientes além do isolamento destes profissionais para com 

seus familiares afim de protegê-los de eventuais 

contaminações, se tornam fatores determinantes para o 

adoecimento (TANG et al; BAMBI, et al. 2020).  

  O presente trabalho tem como objetivo analisar os 

principais fatores que interferem na saúde mental dos 

profissionais de saúde no combate ao COVID-19, e como isto 

vem pode afetar a assistência aos pacientes hospitalizados nas 

UTI’s.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão integrativa é considerada como um método que 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. 

O processo metodológico cumpriu criteriosamente as 

seguintes etapas: identificação do tema e/ou definição do 

problema e elaboração da questão norteadora para a pesquisa; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura. 

Norteou-se esta pesquisa pela questão: qual o papel da 

Enfermagem na unidade de terapia intensiva em meio à crise 

do novo coranavírus? 

Aplicaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

a partir das seguintes palavras em inglês e português 
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respectivamente e suas combinações integradas pelo operador 

boleano “AND”: “Cuidados de Enfermagem AND Infecções por 

Coronavírus AND Unidades de Terapia Intensiva” de modo a 

acrescentar as variáveis de especificidade e exaustividade, que 

influenciam todo o método de recuperação da informação, 

contemplando, assim, todos os descritores.  

Caracterizou-se o levantamento bibliográfico no período de 

setembro a outubro de 2020, acessando-se a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), contemplando as bases de dados: 

(MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). 

Após cruzamento dos descritores em saúde foram 

encontrados um total de 35 artigos, e, após considerar os 

critérios de inclusão e exclusão foram selecionados materiais 

selecionados, e desses apenas 5 artigos foram utilizados para 

a revisão integrativa 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 

foram: artigos científicos completos que atendessem à questão 

norteadora, no título tenha as palavras Covid-19, em periódicos 

nacionais e internacionais, disponíveis nos idiomas inglês, 

português e espanhol; no formato on-line e de forma gratuita; 

artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados 

desenvolvidos no Brasil e no mundo. Adotou-se como recorte 

temporal apenas do ano de 2020 no intuito de alcançar artigos 

produzidos a partir do seu desenvolvimento, da tradução e 

validação para a língua brasileira. 

Foram excluídos as dissertações, teses, artigos que não 

respondiam à questão norteadora e os repetidos, ou seja, os 
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artigos que apareceram em mais de uma base de dados que se 

contabilizaram uma única vez. 

No que concerne à seleção dos artigos, obtiveram-se os 

mesmos através da leitura dos títulos; em seguida, dos resumos 

das produções para verificar se apresentavam correlação com 

a temática, e, posteriormente, realizou-se a leitura das 

publicações na íntegra, observando-se a metodologia. 

A análise dos artigos consistiu na leitura exaustiva, na 

síntese do conteúdo, posteriormente, na elaboração de figuras 

com discussão sobre os resultados encontrados a fim de 

responder à questão norteadora e o objetivo do estudo. 

Respeitaram-se os aspectos éticos, referenciando-se os 

autores consultados para a concretização desta revisão. 
Diante disso, foi construído um instrumento para 

condensação dos achados do levantamento bibliográfico. O 

instrumento foi composto por três frações objetivando a 

descrição dos artigos filtrados, a saber: título, objetivo e 

principais resultados e conclusão. Estes foram organizados e 

dispostos a seguir no quadro 01.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

Diante dos estudos selecionados (quadro 01) tornou-se 

possível compreender as interfaces que permeiam a 

assistência de enfermagem  

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados 

conforme ano de publicação, título, objetivos e principais 

resultados. 

2020 
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TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/ CONCLUSÃO 

 

 

 

 

Application of 

the PDCA cycle 

for standardized 

nursing 

management in a 

COVID-19 

intensive care 

unit 

combate

r efetivamente a 

epidemia e 

melhorar a 

qualidade da 

assistência de 

enfermagem ao 

paciente crítico, 

foi constituída 

uma equipe 

gerencial de 

enfermagem, 

que analisou 

cuidadosamente 

o status quo da 

UTI e aplicou o 

Ciclo PDCA para 

padronizar e 

melhorar a 

qualidade e o 

desempenho da 

enfermagem. 

 Nove medidas foram 

propostas e aplicadas para 

melhorar a gestão da UTI 

COVID-19: definição das áreas 

limpas ou contaminadas, uso de 

armários de calçados projetados, 

definição de papéis e 

responsabilidades da equipe, 

estabelecimento da estrutura de 

pessoal, treinamento da equipe, 

colocação itens em locais fixos, 

melhorando a transferência de 

turno, o uso de quadros de avisos 

para listar os postos-chaves e o 

uso de armários de 

medicamentos reservados. A 

conscientização sobre a 

contaminação por vírus, 

habilidades profissionais, 

consciência de deveres e 

responsabilidades e qualidade e 

desempenho da enfermagem 

melhoraram notavelmente 2 

semanas após a implementação 

das contramedidas acima./ O 

ciclo PDCA ajuda a padronizar o 

gerenciamento de enfermagem 

na UTI COVID-19 ao desenvolver 

e aplicar abordagens eficazes de 

gerenciamento de enfermagem. 

2020 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 
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2- 
Clinical outcome 

of standardized 

oxygen therapy 

nursing strategy 

in COVID-19 

 

Explorar padrão 

técnico para o 

oxigênio terapia 

de enfermagem, 

bem como a 

forma como isso 

iria melhorar os 

resultados 

clínicos e 

sintomas 

Os resultados clínicos 

dos 30 pacientes foram os 

seguintes: 

27 pacientes (90,00%) foram 

curados e tiveram 

alta; 3 pacientes (10,00%) que c

ontinuaram internados foram 

estabilizados com alívio dos 

sintomas. A ponta do 

dedo oxigénio saturação era 

94,80% ± 3,49% na admissão 

UTI e 97,8% ± 1,27%, quando 

transferido para fora da UTI 

depois 

padronizado oxigénio terapia (P 

<0,005). Os sintomas 

de dispneia , fadiga e dores mus

culares dos pacientes melhorara

m quando foram transferidos 

para fora da UTI, em comparação 

com sua condição quando foram 

admitidos na UTI (P <0,05)./ A 

padronizado oxigénio terapia de 

enfermagem estratégia 

para pacientes com COVID-

19 enfatiza 

a enfermagem medição, que 

incide sobre 

o paciente de oxigenação . É 

liderado por enfermeiros e 

começa o oxigênio terapia em 

um estágio anterior. Não apenas 

melhora os resultados clínicos 

de pacientes críticos , mas 

também reduz efetivamente 
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o risco de infecção da equipe 

médica, ao mesmo tempo em 

que enfatiza o gerenciamento da 

qualidade de enfermagem . 

2020 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

3- 
COVID-19: 

CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 

EM UNIDADE DE 

TERAPIA 

INTENSIVA 

descrever as 

rotinas e 

protocolos 

relacionados às 

melhores 

práticas para 

assistência de 

enfermagem 

aos pacientes 

com a COVID-

19. 

Esses conceitos são 

básicos e fundamentais para 

assistência e a segurança do 

paciente e ao próprio profissional, 

em um momento com uma 

doença preocupante sobre a 

COVID-19. O enfermeiro deverá 

ter o conhecimento sobre as 

medidas de prevenção e 

segurança dos profissionais que 

atuam nos cuidados, às 

recomendações de prevenção da 

disseminação da doença, assim 

como as complicações 

relacionadas para que possa 

utilizar estratégias para minimizar 

ou prevenir os efeitos adversos 

desta prática, traçando um plano 

de cuidados de acordo com a 

necessidade de cada paciente. 

As principais complicações 

relacionadas a COVID-19 são as 

das vias aéreas, pulmonares, 

extrapulmonares e infecciosas. É 

de suma importância que sejam 

instaladas medidas de suporte 

ventilatório adequadas a cada 

paciente e que a equipe 
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multidisciplinar esteja preparada 

para atuar de forma coesa, 

possibilitando a instauração de 

cuidados e técnicas avançadas e 

pertinentes a cada caso. Para 

isso, o treinamento da equipe de 

saúde, e especificamente da 

equipe de enfermagem, é de 

fundamental importância, pois 

assim serão prestados cuidados 

humanizados e de qualidade aos 

pacientes com a COVID-19 em 

unidade de terapia intensiva. 

2020 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÕES 

4-

Symptom 

Cluster of ICU 

Nurses Treating 

COVID-19 

Pneumonia 

Patients in 

Wuhan, China 

investig

ar os sintomas e 

as causas de 

DSS em 

enfermeiras de 

UTI tratando de 

pneumonia por 

COVID-19 

Os resultados da 

pesquisa devem fornecer 

evidências para o 

estabelecimento de uma melhor 

estratégia de gestão. / As 

enfermeiras da UTI em Wuhan 

mostraram SSDs variados e 

sobrepostos. Esses SSDs podem 

ser classificados em três grupos 

de sintomas. Com base nas 

características de seus SSDs, 

intervenções específicas podem 

ser implementadas para 

salvaguardar a saúde dos 

enfermeiros de UTI. 

2020 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÕES 
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5-

Psychological 

stress of ICU 

nurses in the 

time of COVID-19 

Averiguar a 

pressão 

psicológica 

sobre os 

enfermeiros no 

cuidado de 

pacientes 

gravemente 

enfermos com 

COVID-19 

Foram pesquisadas 85 

enfermeiras de UTI em nossa 

enfermaria e descobrimos que as 

principais manifestações foram 

diminuição do apetite ou 

indigestão (59%), fadiga (55%), 

dificuldade para dormir (45%), 

nervosismo (28%), choro 

frequente (26%), e até 

pensamentos suicidas (2%). 

Especialmente, jovens 

enfermeiras sem experiência em 

cuidar de pacientes críticos 

enfrentam uma crise psicológica 

maior. Se esses problemas 

psicológicos não forem 

resolvidos de forma eficaz, eles 

podem não apenas levar a um 

declínio em sua imunidade e 

aumentar as chances de infecção 

por COVID-19, mas também ter 

um impacto adverso na qualidade 

e segurança do sistema de 

atendimento médico 

2020 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.  

 

A organização mundial de Saúde (OMS) no dia 30 de 

janeiro de 2020 declarou a COVID-19 como uma emergência 

de saúde pública a nível mundial. O primeiro caso de covid-19 

foi registrado em Wuhan na China em dezembro de 2019 

(YIFAN, 2020). Em 1º de abril de 2020, foram confirmados 

823.626 casos globalmente, incluindo 40.598 mortes, em mais 

de 200 países e regiões (PAN, et al. 2020). 
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A infecção é transmitida de pessoa para pessoa e causa 

um grupo de doenças respiratórias graves, que pode levar o 

paciente a necessitar de cuidados intensivos com alta taxa de 

mortalidade (YIFAN, 2020). 

Diversas medidas de proteção tem sido compartilhadas 

com a população desde o início da disseminação do novo 

corona vírus, como lavar as mãos com agua e sabão 

frequentemente ou usar álcool em gel a 70%, adotar medidas 

de etiqueta respiratória (usar lenço descartável ou cobrir a boca 

com o antebraço quando tossir ou espirrar e lavar as mãos), 

evitar aglomerações, manter no mínimo um metro de 

distanciamento social, usar máscaras faciais se houver casos 

de sintomas gripais ou contaminação. Essas medidas devem 

ser usadas não apenas pela população, mas também por 

profissionais de saúde. O auto isolamento de pessoas com 

doenças pré-existentes ou com idade maior do que 60 anos, 

também é um cuidado recomendado (MORAES, DE ALMEIDA, 

GIORDANI 2020). 

Os sintomas comumente achados nos pacientes com 

diagnóstico de COVID-19 incluem febre, tosse seca, dispneia, 

fadiga, mialgia e anorexia, alguns sintomas atípicos são: 

diarreia e/ou náuseas (PAN, et al. 2020). 

A COVID-19 causa hipoxemia pelo mecanismo de 

inflamação que danifica as células epiteliais alveolares e as 

células endoteliais capilares dos pulmões, esse processo 

resulta em edema pulmonar, intersticial e alveolar, afetando a 

capacidade pulmonar prejudicando a troca gasosa, outro fator 

é a diminuição do surfactante pulmonar que aumenta a tensão 

superficial alveolar levando ao um colapso pulmonar, assim, o 
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número de alvéolos que participam efetivamente das trocas 

gasosa, devido a esses fatores a  homeostasia da relação 

ventilação/perfusão sanguínea fica desequilibrada (PAN, et al. 

2020). 

Estudos mostraram que pacientes com comorbidades 

tem uma maior probabilidade de evoluir para paciente que 

precisarão de cuidados em UTI’s, algumas dessas condições 

patológicas incluem, síndrome do desconforto respiratório 

agudo (SDRA), choque séptico e até morte, esses problemas 

são comumente encontrados nesses casos. (PAN, et al. 2020).   

A maioria dos pacientes em estados críticos necessitam 

de suporte avançado de vida, que vão desde a ventilação 

mecânica, ventilação em decúbito ventral até a oxigenação por 

membrana extra corpórea e/ou substituição renal continua, a  

oxigenoterapia padronizada diminui a resistência inspiratória, 

consequentemente reduzindo o risco de hipoxemia (PAN, et al; 

SHEN et al. 2020). Uma das técnicas utilizadas na SDRA é a 

posição de prona, acredita-se que essa posição remova a 

contrapressão exercida nos pulmões pela pressão abdominal 

transmitida pelo diafragma e pelo coração e, também, melhora 

a pressão negativa nos pulmões, abrindo os alvéolos e 

melhorando a relação ventilação/perfusão (MORAES, DE 

ALMEIDA, GIORDANI 2020). 

Apesar de não existir medicamentos para combater a 

COVID-19, existe uma gama de fármacos que são muito 

utilizadas para amenizar os sintomas causados pelo vírus, são 

elas drogas sedativas, analgésicos e vasoativas. A equipe de 

enfermagem é responsável pela manutenção do acesso 

venoso, periférico ou central, e pela preparação e administração 
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dessas drogas (MORAES, DE ALMEIDA, GIORDANI 2020). 

Alguns cuidados da enfermagem ao paciente crítico incluem: 

monitoramento cardíaco, monitoramento do suporte 

respiratório, nutrição, prevenção de infecção (YIFAN, et al.  

2020). 

É essencial manter a disponibilidade de um quantitativo 

mínimo de profissionais de diferentes níveis de formação em 

uma unidade de terapia intensiva para ser possível a realização 

da assistência. É necessário que os gestores estejam atentos 

ao aumento de profissionais que necessitem de licença de 

saúde devido a contaminação durante a atual pandemia. 

Profissionais de enfermagem com mais de 60 anos, as 

gestantes ou lactantes e as portadoras de doenças de grupo de 

risco, deverão ser afastados ou serem realocados para outros 

setores do serviço, para que possam ser protegidos (CHEN et 

al; MORAES, DE ALMEIDA, GIORDANI 2020). 

É importante que haja a prevenção da disseminação da 

COVID-19 em pacientes com estado crítico, o bloqueio de 

transmissão é uma das estratégias para prevenir a 

disseminação do vírus, assim, o uso de equipamentos de 

proteção (EPI) é imprescindível para os profissionais que estão 

na linha de frente, diminuindo o risco de contaminação da 

equipe de saúde. Para isso, é imprescindível o papel da equipe 

de enfermagem para realizar o manejo dos pacientes, usando 

as tecnologias, de acordo com os princípios que regem o 

cuidado, e assim contribuir para o desfecho positivo desses 

pacientes (MORAES, DE ALMEIDA, GIORDANI; YIFAN 2020). 

É essencial a manutenção de um estoque mínimo 

necessário de EPI para a segurança dos profissionais de saúde, 
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porém, existe a dificuldade em se garantir o fornecimento em 

longa duração do EPI a todos os profissionais durante a 

assistência ao paciente com COVID-19 (MORAES, DE 

ALMEIDA, GIORDANI 2020). 

Assim como, todos os equipamentos que tiverem contato 

com o paciente com COVID-19 devem ser higienizados logo 

após cada uso, essa limpeza deve ser realizada pelo o 

profissional com todos os EPI’s necessários para que não 

ocorra a contaminação do profissional com o material infectado, 

além disso, o uso de equipamento como estetoscópio, medidor 

de pressão arterial, termômetros, devem ser de uso exclusivo 

de cada paciente (MORAES, DE ALMEIDA, GIORDANI 2020). 

Se algum profissional de saúde tiver contato sem 

proteção com algum paciente diagnosticado com COVID-19, 

será necessário que haja o afastamento de suas funções por 14 

dias e realizar o teste rápido após esse período. Se houver 

profissionais com sintomas gripais, será necessário a 

realização do teste, e apenas depois do resultado voltar as 

atividades normais (MORAES, DE ALMEIDA, GIORDANI 

2020). 

Assim, é fundamental que as instituições formem um 

comitê de crise (direção técnica, responsáveis do controle de 

infecção hospitalar, serviço de segurança e medicina do 

trabalho, gestores das áreas assistenciais e de apoio e pela 

gestão administrativa de qualidade) com o objetivo de alinhar 

as demandas de atendimento da população, em situações de 

pandemia, como na COVID-19 (MORAES, DE ALMEIDA, 

GIORDANI 2020). 
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A aceleração da pandemia do novo coronavírus tem 

resultado em sobrecarga do sistema de saúde a nível mundial, 

isto, tem causado grande pressão psicológica na equipe de 

enfermagem responsável pelo cuidado aos pacientes 

acometidos gravemente pela doença (SHEN et al. 2020).  

Os enfermeiros que trabalham na linha de frente contra 

a covid-19 tem enfrentados inúmeros desafios, como, uma 

exaustiva carga horária de trabalho, que resultam em uma 

fadiga prolongada, realização de procedimentos invasivos 

frequentemente que exigem um alto nível de atenção, ademais 

a ameaça constate de contaminação e ter que lidar com a 

frustação de verem seus pacientes indo a óbito (SHEN et al; 

YIFAN, et al. 2020). 

 Além disso, vemos a preocupação desses profissionais 

com o risco de exposição a qual tem submetido  seus familiares, 

foi observado que o aspecto emocional da equipe está abalado 

nesse momento de pandemia, tendo que enfrentar a 

preocupação constante com a segurança de sua equipe, 

mesmo diante desse medo frequente o enfermeiro tem que lidar 

com as questões das famílias que estão de luto, aumentando 

ainda mais o nível de estresse desses profissionais (MORAES, 

DE ALMEIDA, GIORDANI 2020; SHEN et al; YIFAN 2020). 

 Foram observados problemas psicológicos em 

enfermeiras na cidade de Wuhan na China, uma pesquisa feita 

no Hospital Pulmonar da cidade com 85 enfermeiras da UTI 

revelou os principais sintomas vivenciados por esses 

profissionais são: diminuição do apetite ou indigestão (59%), 

fadiga (55%), dificuldade para dormir (45%), nervosismo (28%), 

choro frequente (26%), e até pensamentos suicidas (2%). O 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM COVID-19: 
REPERCUSSÃO DA SAÚDE MENTAL DOS ENFERMEIROS DE UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA 

706 
 

mesmo estudo observou que, enfermeiras jovens sem 

experiencias nos cuidados a pacientes críticos tem enfrentado 

uma pressão psicológica maior se comparada com as 

enfermeiras com mais experiencia (SHEN et al; YIFAN 2020). 

No contexto mundial houveram incidentes com vítimas 

fatais como na Itália onde enfermeiras cometeram suicídios 

(SHEN et al. 2020). 

 Uma opção para diminuir o estresse é garantir que em 

cada turno, a equipe tenha funcionários suficientes e que seja 

realizado um rodízio mesclando os profissionais menos 

experientes com os mais experientes, assim promovendo um 

ambiente mais seguro, consequentemente, reduzindo o nível de 

estresse (MORAES, DE ALMEIDA, GIORDANI 2020). 

É necessário que haja assistência à saúde mental dos 

profissionais de saúde que trabalham na linha de frente ao 

cuidado com o paciente em condição crítica. Algumas 

recomendações são feitas para esses profissionais, tais como, 

alimentação saudável, se hidratar bem, descansar entre os 

turnos de trabalho, se possível durante o expediente também, 

manter o contato com os familiares, mesmo que seja de forma 

on-line, sempre que possível (MORAES, DE ALMEIDA, 

GIORDANI 2020). 

Assim, a pandemia causada pelo novo coronavírus pode 

ser uma referência valiosa a nível mundial para projetar 

intervenções de saúde psicológica para enfermeiros em futuras 

emergências de saúde pública de grande escala (SHEN et al. 

2020). 
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CONCLUSÃO 

  

O enfermeiro dever ter o conhecimento sobre as medidas 

de prevenção e segurança dos profissionais que atuam nos 

cuidados, às recomendações de prevenção da disseminação 

da doença, com a finalidade de diminuir o risco de 

contaminação, assim como as complicações relacionadas para 

que possa utilizar estratégias para minimizar ou prevenir os 

efeitos adversos desta prática, traçando um plano de cuidados 

de acordo com a necessidade de cada paciente. 

Para isso se faz necessário que o profissional se sinta 

seguro no ambiente de trabalho, sendo dado a ele todos os 

recursos necessários.  

Quando não são dados os recursos necessários a esses 

profissionais, as consequências são inúmeras, desde de um 

atendimento de baixa qualidade até repercussões na saúde 

física e mental, como, anorexia, insônia, stress, ansiedade, 

depressão entre outros. 

 Com base nesses achados observamos a necessidade 

imediata de intervenções específicas que devem ser 

implementadas para garantir a melhoria da saúde dos 

enfermeiros que estão na linha de frente contra a COVID-19 nas 

UTI’s. 
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RESUMO: A morte encefálica (ME) é um processo complexo 
que culmina em alterações fisiológicas de todos os sistemas 
orgânicos, incluindo alterações bioquímicas e celulares que 
conduzem à disfunção múltipla de órgãos. Os critérios básico e 
essenciais para diagnosticar de ME, são: a cessação definitiva 
e interrupção de todas as funções clínicas do cérebro, definição 
tradicional de morte que inclui a interrupção do fluxo de sangue, 
bem como a prisão de funções vitais essenciais. O objetivo 
desse estudo é analisar as referências bibliográficas sobre a 
assistência de enfermagem prestada ao paciente com morte 
encefálica e possível doador de órgão numa perspectiva de 
contexto mundial. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura. Caracterizou-se o levantamento bibliográfico no 
período de setembro a outubro de 2019, acessando-se a 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), contemplando as bases de 
dados: SCOPUS, Medical Literature Analysis and Retrieval 
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System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem 
(BDENF). A amostra foi composta de 14 artigos, de um universo 
de 1.887, sendo estes publicados em 11 periódicos, diante dos 
estudos selecionados tornou-se possível compreender as 
interfaces que permeiam a assistência de enfermagem. A 
complexidade deste cuidado aponta para uma mudança de 
paradigma na forma como o paciente em ME potencial doador 
é visto e cuidado, sendo possível enxergá-lo para além de um 
ser morto, mas como um ser gerador de vida por meio da 
doação de órgãos.  
Palavras-chave: Nursing Care.Organ Procurement. Brain 
Death. Morte Encefálica. Cuidado de Enfermagem.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A morte é um tema de complexa abordagem, sendo muitas 

vezes motivo de debate e dúvidas. O conceito de morte ainda é 

discutido, mesmo na atualidade, e vem se modificando ao longo 

da História. Em 1959, um grupo de neurofisiologistas e 

neurocirurgiões de Lyon descreveram uma condição que eles 

chamaram de “morte do sistema nervoso”, caracterizada por 

coma apneico, ausência de reflexos, tronco encefálico e 

cérebro eletricamente silenciosos (TANNOUS, YAZBEK, 

GIUGNI, 2016). 

Com o avanço cientifico na área da saúde, desde as 

técnicas de ressuscitação e de suporte vital, a atividade 

cerebral veio definir a vida e a morte do indivíduo, vinculando 

assim a morte a critérios neurológicos, evoluindo para a 

chamada Morte Encefálica (ME), determinada, no Brasil, pelo 

Conselho Federal de Medicina, na Resolução nº 1.480/97, 

como a parada total e irreversível das funções encefálicas, de 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM MORTE 
ENCEFÁLICA E POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS 

711 
 

causa conhecida e constatada de modo inquestionável 

(FARIAS et al, 2017).  

A Associação Americana de Neurologia (AAN) definiu a ME 

com base em três sinais cardinais:  ausência das funções 

encefálicas, incluindo o tronco cerebral, coma e apneia. Essas 

situações são essenciais e condicionam o potencial doador de 

órgãos e tecidos para transplantes (SILVA; NOGUEIRA; SÁ, 

2016).  

A presença de reatividade infra-espinhal pode ocorrer em 

pacientes com ME e decorre da atividade reflexa de medula. 

Reflexos osteotendinosos, cutâneo plantar em flexão ou 

extensão, cremastérico, ereção peniana, arrepios, sinal de 

Lazarus e opistótono podem ocorrer, mas sua presença não 

descarta o diagnóstico de ME (TANNOUS, YAZBEK, GIUGNI, 

2016). 

 O diagnóstico de ME ocorre após a realização de todas as 

etapas do protocolo (2 exames clínicos + teste de apneia + 

exame complementar). Nesse momento, o paciente é 

legalmente declarado morto e o termo de declaração de morte 

encefálica (TDME) deve ser preenchido e enviado para a CET 

(TANNOUS, YAZBEK, GIUGNI, 2016). 

O paciente potencial doador, necessita da assistência de 

uma equipe diferente, composta pelos membros da CIHDOTT 

(Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos 

para Transplantes), os quais entrevistarão a família quanto à 

possibilidade de doação. Se a doação for aprovada, o suporte 

ao potencial doador de órgãos deve ser mantido até o momento 

da captação (TANNOUS, YAZBEK, GIUGNI, 2016). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as 

referências bibliográficas sobre a assistência de enfermagem 
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prestada ao paciente com morte encefálica e possível doador 

de órgão numa perspectiva de contexto mundial. 

     

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 A revisão integrativa é considerada como um método que 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. 

O processo metodológico cumpriu criteriosamente as 

seguintes etapas: identificação do tema e/ou definição do 

problema e elaboração da questão norteadora para a pesquisa; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura. 

Norteou-se esta pesquisa pela questão: qual a assistência 

de enfermagem prestada ao paciente em morte encefálica e 

possível doador de órgãos? 

Aplicaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

a partir das seguintes palavras em inglês e português 

respectivamente e suas combinações integradas pelo operador 

boleano “AND”: “ Nursing Care and Organ Procurement”; 

“Nursing Care and Brain Death”; “Morte Encefálica and Cuidado 

de Enfermagem”, Cuidado de Enfermagem and Morte 

Encefálica” de modo a acrescentar as variáveis de 

especificidade e exaustividade, que influenciam todo o método 

de recuperação da informação, contemplando, assim, todos os 

descritores.  

Caracterizou-se o levantamento bibliográfico no período de 

setembro a outubro de 2019, acessando-se a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), contemplando as bases de dados: SCOPUS, 
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Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

 Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 

foram: artigos científicos completos que atendessem à questão 

norteadora, no título tenha as palavras morte encefálica, em 

periódicos nacionais e internacionais, disponíveis nos idiomas 

inglês e português; no formato on-line e de forma gratuita; 

artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados 

desenvolvidos no Brasil e no mundo. Adotou-se como recorte 

temporal de 2014 a 2019 no intuito de alcançar artigos 

produzidos a partir do seu desenvolvimento, da tradução e 

validação para a língua brasileira. 

Foram excluídos os artigos de revisão da literatura, 

artigos de opiniões, dissertações, teses, artigos que não 

respondiam à questão norteadora e os repetidos, ou seja, os 

artigos que apareceram em mais de uma base de dados que se 

contabilizaram uma única vez. Com esse embasamento, 

totalizaram-se 197 publicações e, após refinamento, a amostra 

final constituiu-se de 14 artigos. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se um instrumento 

composto de: título, autores/ano de publicação, objetivo e 

abordagem metodológica. 

No que concerne à seleção dos artigos, obtiveram-se os 

mesmos através da leitura dos títulos; em seguida, dos resumos 

das produções para verificar se apresentavam correlação com 

a temática, e, posteriormente, realizou-se a leitura das 

publicações na íntegra, observando-se a metodologia. 

A análise dos artigos consistiu na leitura exaustiva, na 

síntese do conteúdo, com discussão sobre os resultados 

encontrados a fim de responder à questão norteadora e o 
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objetivo do estudo. Respeitaram-se os aspectos éticos, 

referenciando-se os autores consultados para a concretização 

desta revisão. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ME geralmente decorre da associação do aumento da 

pressão intracraniana, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral 

e hipóxia do tecido encefálico. Decorrente da descompensação 

do equilíbrio entre os componentes intracranianos (cérebro, 

liquor e sangue) responsáveis pela manutenção da pressão 

intracraniana. Aumentos da pressão intracraniana causam 

diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e consequentemente, 

hipóxia tecidual (TANNOUS, YAZBEK, GIUGNI, 2016). 

A encefalopatia hipóxico-isquêmica sendo a causa primária, 

o período de tratamento e observação deverá ser de, no 

mínimo, 24 horas; temperatura corporal (esofagiana, vesical ou 

retal) superior a 35°C, saturação arterial de oxigênio acima de 

94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg ou 

pressão arterial média maior ou igual a 65mmHg para adultos 

(TANNOUS, YAZBEK, GIUGNI, 2016). 

 A amostra foi composta de 14 artigos, de um universo de 

1.887, sendo estes publicados em 11 periódicos. Diante dos 

estudos selecionados (quadro 01) tornou-se possível 

compreender as interfaces que permeiam a assistência de 

enfermagem   
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Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados 

conforme título, autor/ano, objetivos e delineamento 

metodológico. 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

de enfermagem 

ao paciente em 

morte encefálica e 

potencial doador 

de órgãos. 

CAVALCANTE 

et al./ 2014 

Analisar a opinião 

dos enfermeiros 

sobre os cuidados de 

enfermagem ao 

paciente em morte 

encefálica e potencial 

doador de órgãos. 

Descritiva, 

exploratória, 

de 

abordagem 

qualitativa 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Satisfação com o 

processo de 

doação de órgãos 

de famílias de 

doadores com 

morte encefálica 

na Coréia 

 

 

KIM, YOO, 

CHO./ 2014 

Investigar a 

satisfação das 

famílias de doadores 

com morte encefálica 

em relação aos 

processos de 

doação, bem como 

suas emoções após a 

doação. 

 

Descritivo 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 
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Conhecimento, 

atitude e prática 

dos enfermeiros 

da UTI em relação 

ao seu papel no 

processo de 

doação de órgãos 

de pacientes com 

morte encefálica e 

fatores que o 

influenciam no Irã. 

HOSEINI, 

MANZARI,   

KHALEGHI./ 

2015 

Avaliar o 

conhecimento, 

atitude e prática dos 

enfermeiros da UTI 

em relação ao seu 

papel no processo de 

doação de órgãos de 

pacientes com morte 

encefálica e os 

fatores que o 

influenciam no Irã. 

Analítico 

transversal 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Viveram 

experiências de 

enfermeiras 

iranianas 

cuidando de 

órgão de morte 

encefálica 

Pacientes 

doadores: 

cuidando como 

"halo de 

ambiguidade e 

dúvida". 

KESHTKARA

N, et al./ 2016 

Perceber as 

experiências dos 

enfermeiros na 

prestação de 

cuidados a 

a morte 

cerebral de pacientes 

doadores de órgãos. 

Qualitativo 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masoumian%20Hoseini%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26306156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masoumian%20Hoseini%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26306156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manzari%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26306156
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Conhecimento da 

equipe de 

enfermagem 

acerca dos 

cuidados com o 

potencial doador 

em morte 

encefálica. 

SILVA, 

NOGUEIRA, 

SÁ./ 

2016 

Analisar o 

conhecimento da 

equipe de 

enfermagem acerca 

das suas atribuições 

na assistência ao 

paciente em morte 

encefálica e potencial 

doador de órgãos e 

tecidos. 

Prospectivo, 

descritivo-

exploratório 

com 

abordagem 

qualitativa 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Construção de 

protocolo 

assistencial de 

enfermagem para 

o potencial doador 

de órgãos em 

morte encefálica. 

 FARIAS et al./ 

2017 

Identificar os 

principais 

diagnósticos e 

intervenções de 

enfermagem, 

necessários à 

sistematização da 

assistência ao 

potencial doador de 

órgãos em morte 

encefálica; 

desenvolver, com 

respaldo nos 

diagnósticos e 

intervenções 

encontrados, um 

protocolo assistencial 

de enfermagem ao 

potencial doador de 

órgãos em morte 

encefálica. 

Exploratório, 

descritivo 
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TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Conhecimento e 

atitudes em 

relação à morte 

cerebral e doação 

de órgãos em 

Bojnurd. 

HEJAZI et al./ 

2017 

Determinar o 

conhecimento e as 

atitudes dos cidadãos 

de Bojnurd em 

relação a morte 

cerebral e doação de 

órgãos. 

Transversal 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Papel da 

identificação mais 

ativa de casos de 

morte encefálica 

em aumentar a 

doação de 

órgãos. 

SADEGH et al. 

2017/ 

Analisar a escassez 

de doadores de 

órgãos é uma 

resultando em taxas 

de mortalidade de 

10% a 30% para 

pacientes em listas 

de espera para 

transplante de 

órgãos. 

Detecção 

ativa 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Significados do 

cuidado de 

enfermagem ao 

paciente em 

morte encefálica 

potencial doador 

 ALVES et al./ 

2018 

Analisar o 

conhecimento dos 

enfermeiros da 

Emergência e 

Unidade de Terapia 

Intensiva em relação 

ao manejo do 

Quantitativo, 

descritivo, 

exploratório 
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paciente em Morte 

Encefálica. 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Significados do 

cuidado de 

enfermagem ao 

paciente em 

morte encefálica 

potencial doador 

MAGALHÃE et 

al./ 2018 

Compreender os 

significados do 

cuidado ao paciente 

em morte encefálica 

potencial doador 

construir um modelo 

teórico.para 

enfermeiros, e 

Qualitativo 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Explicando as 

experiências dos 

enfermeiros no 

cuidado de 

pacientes com 

morte encefálica: 

uma análise de 

conteúdo 

MOGHADDA

M et al./ 2018 

Divulgar a 

experiência dos 

enfermeiros no 

cuidado de pacientes 

com morte 

encefálica. 

Qualitativo 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Análise dos 

motivos da 

confusão dos 

enfermeiros em 

relação ao 

conceito de morte 

MOGHADDA

M, 

POURESMAEI

LI, MANZARI./ 

2018 

Identificar os desafios 

que os enfermeiros 

enfrentam com a 

percepção do 

Revisão 

narrartiva 
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encefálica por 

pontos de vista 

legais 

conceito de morte 

encefálica e seus 

efeitos nos cuidados 

prestados aos 

pacientes que sofrem 

de morte encefálica, 

doação de órgãos. 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Morte encefálica e 

manutenção de 

órgãos: 

conhecimento dos 

profissionais 

intensivistas. 

SILVA et al./ 

2018 

Avaliar o 

conhecimento dos 

profissionais da 

saúde que atuam na 

Unidade de Terapia 

Intensiva acerca do 

diagnóstico de morte 

encefálica e da 

manutenção de 

órgãos em potenciais 

doadores. 

Quanti-

qualitativo, 

avaliativo, 

descritivo e 

exploratório 

TÍTULO AUTOR/ANO OBJETIVO Delineament

o 

Metodológic

o 

Exame do doador 

de órgãos com 

morte cerebral 

Processo de 

gestão em um 

hospital espanhol. 

 SÁNCHEZ-

VALLEJO et 

al./ 2018 

Analisar a qualidade 

do processo de 

detecção de 

possíveis doadores 

de órgãos com morte 

Prospectivo 

transversal 
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cerebral no Hospital 

de León. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

  

A ME é um processo complexo que culmina em alterações 

fisiológicas de todos os sistemas orgânicos, incluindo 

alterações bioquímicas e celulares que conduzem à disfunção 

múltipla de órgãos. Após a confirmação da ME, a função 

cardiocirculatória pode ser mantida por meio de medidas de 

suporte como ventilação mecânica, drogas vasoativas e 

aquecimento artificial por tempos variáveis. Critérios básico e 

essenciais para diagnosticar de ME, são: a cessação definitiva 

e interrupção de todas as funções clínicas do cérebro, definição 

tradicional de morte que inclui a interrupção do fluxo de sangue, 

bem como a prisão de funções vitais essenciais 

(MOGHADDAM, POURESMAEILI, MANZARI, 2018). A 

manutenção cardiovascular, minimiza a perda de órgãos para o 

transplante, uma vez que promove a adequada oferta de 

oxigênio aos tecidos, a estabilização hemodinâmica, o aporte 

energético e o controle hidroeletrolítico (SILVA et al, 2018).  

Pacientes com lesões neurológicas agudas graves, em 

especiais as relacionadas a traumas, possuem significativa 

probabilidade de evoluir para a ME. Dentre as principais causas 

de ME estão: hemorragia intracraniana (45,0%), trauma 

(45,0%) e lesão isquêmica (10,0%). É nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs) que mais se encontram pacientes com lesões 

neurológicas agudas graves, especialmente as traumáticas, 

onde as pessoas que se encontram nessas situações 

geralmente evoluem para a ME, sendo assim, consideradas 
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potenciais doadoras de órgãos e tecidos com finalidade de 

transplante (SILVA, NOGUEIRA, SÁ, 2016). 

É obrigatório que sejam realizados exames complementares 

no paciente com suspeita de ME. De acordo com a Resolução 

do CFM n. º 1480/97, os exames complementares deverão 

demonstrar, de forma inquestionável, a ausência de atividade 

elétrica cerebral, ausência de atividade metabólica cerebral ou 

ainda a ausência de perfusão sanguínea cerebral. Os exames 

complementares comprobatórios, mais confiáveis e aceitos 

para a ME, são os que demonstram a total ausência de perfusão 

sanguínea cerebral, como a arteriografia cerebral, o 

eletroencefalograma e o doppler transcraniano.  (SILVA et al, 

2018). 

As demandas por cuidados do paciente em morte encefálica 

só se diferenciam das de outros nas suas especificidades, pois, 

o objetivo da assistência é diferente e não se trata mais de um 

tratamento curativo (CAVALCANTE et al, 2014). 

O diagnóstico da ME é difícil, pois, o paciente nesta 

condição está morto, mas apresenta sinais de vida, batimentos 

cardíacos, calor e movimento dos pulmões, mesmo que seja 

por meio de tecnologia de suporte vital, gerando sentimento de 

confusão, causando estresse e podendo interferir nas ações da 

Enfermagem (MAGALHÃES et al, 2018). Ademais, a presença 

de alguns movimentos reflexivos relacionados à medula 

espinhal pode ser um fator que intensifica a dúvida e a suspeita 

da equipe/família para confirmação da ME, assim, se faz 

necessário aquisição de outras informações científicas que 

comprovem que esses reflexos não interferem no diagnóstico 

de ME (KESHTKARAN et al, 2016). 
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Portanto, quando o diagnóstico é confirmado, existe uma 

expectativa criada pelos profissionais de saúde em torno da 

doação de órgãos, assim, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

é um ambiente propício para manutenção do paciente em ME e 

potencial doador, sendo também um local adequado ao preparo 

do processo para doação de órgãos, assim, se faz necessário 

o treinamento e contratação de equipes qualificadas e 

especializadas em UTI’s e equipes de transplante 

(KESHTKARAN et al, 2016; MAGALHÃES et al, 2018; 

MOGHADDAM et al, 2018).  

O processo de doação de órgão no Brasil é regulamentado 

pela lei 9.434 que está em vigor no país desde de 4 de fevereiro 

de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano para fins de transplante, sendo 

regulamentada pelo Decreto n.º 2268, de 30 de junho de 1997, 

que instituiu, no âmbito do Ministério da Saúde, o Sistema 

Nacional de Transplantes, responsável pela administração dos 

transplantes financiados pelo Sistema Único de Saúde no Brasil 

(SILVA, NOGUEIRA, SÁ, 2016; SILVA et al, 2018). 

Na Espanha, antes que seja realizado a doação do órgão de 

um paciente, deve ser verificado o último testamento do falecido 

no Registro Nacional de Instruções Prévias (RNIP, na sigla em 

espanhol); devendo além disso investigar se o doador, ou seu 

representante legal, comunicou essa vontade a parentes ou 

profissionais e, por outro lado, deve verificar todas as 

anotações feitas na história clínica ou no registro relevante 

regulamentado (SÁNCHEZ-VALLEJO et al, 2018). 

A organização das práticas de cuidado da Enfermagem pela 

Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplante (CIHDOTT) constitui-se em identificar as 
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necessidades do potencial doador; implementar, avaliar e 

acompanhar os resultados do cuidado, garantindo assim a 

manutenção adequada, portanto, os membros da equipe de 

saúde devem ter conhecimento técnico e científico para garantir 

a manutenção da estabilidade hemodinâmica do potencial 

doador, possibilitando um melhor cuidado, com dignidade e 

respeito, de modo que ele se torne um doador efetivo 

(MAGALHÃES et al, 2018). 

A intervenção da Enfermagem diante das dimensões 

técnicas e bioéticas, ao paciente em morte encefálica tem por 

objetivo preservar a condição de potencial doador. O 

transplante de órgãos e tecidos é uma alternativa terapêutica 

segura e eficaz no tratamento de diversas doenças, 

determinando melhoria na qualidade e na perspectiva de vida. 

Diante da crescente escassez de órgãos é essencial que se 

otimize o uso de órgãos captados de doadores com morte 

encefálica, atualmente a principal fonte de órgãos para 

transplantes, assim, percebe-se a importância da enfermagem 

em relação aos procedimentos técnicos para a manutenção 

hemodinâmica dos pacientes em morte encefálica para agilizar 

o processo (CAVALCANTE et al, 2014). 

Uma dificuldade encontrada para doação de órgãos após a 

primeira avaliação clínica, é a presença de um traço de 

negação, dúvida ou suspeita da família do paciente em ME, 

dificultando o serviço da equipe (KESHTKARAN et al, 2016). 

O diferencial das etapas do cuidado ao paciente crítico e em 

ME está na agilidade e na “corrida contra o tempo”, pois as 

alterações fisiopatológicas e hemodinâmicas relacionadas a 

ME, são variáveis e estão diretamente relacionadas com o 
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sucesso do processo de doação de órgãos e transplante 

(MAGALHÃES et al, 2018).  

Na ME, ocorre perda da função termorreguladora, tendo, 

como consequência, uma hipotermia progressiva, com a 

tendência de igualar a temperatura corporal à temperatura 

ambiente, assim, a temperatura ideal, a ser mantida no paciente 

potencial doador, é entre 36 e 37,5º C, sendo assim, o 

parâmetro considerado ideal de temperatura central nos demais 

indivíduos, com a ressalva de que seja superior a 35º C, 

considerando, assim, um limite de temperatura entre 35 e 37,5º 

C (SILVA et al, 2018).  

Um dos cuidados básicos e que algumas vezes é 

negligenciado nos pacientes PD é a nutrição, que pode ser via 

enteral ou parenteral, mais comumente enteral. Entretanto, esta 

deve ser interrompida nas seguintes ocasiões: quando se faz 

necessário o uso de drogas vasoativas em altas doses e na 

presença de sinais de hipoperfusão, isso porque a dieta enteral 

em condições de instabilidade hemodinâmica não será 

absorvida de forma eficaz, podendo levar à distensão 

abdominal e aumento do resíduo gástrico, devendo assim, ser 

suspensa; já a meta pressórica mínima que deve ser alcançada 

no PD é de Pressão Arterial Média (PAM) > 65 mmHg e Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) > 90 mmHg, 50% dos, estes índices 

devem ser mantidos no intuito de prevenir disfunção cardíaca e 

a instabilidade hemodinâmica do PD (ALVES et al, 2018).  

É na UTI ou nos setores da Emergência que se desenvolve 

o processo de transformação do Potencial Doador (PD) em 

doador efetivo, e nestes setores a Enfermagem é a profissão 

responsável por elaborar e supervisionar os cuidados 

desenvolvidos ao PD. Neste contexto, faz-se necessário que os 
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enfermeiros conheçam as alterações fisiológicas que ocorrem 

para que junto com a equipe de saúde possam conduzir o 

manuseio adequado e exitoso do PD (ALVES et al, 2018). 

Algumas situações inviabilizam o potencial doador, são elas 

tumores malignos, tendo como exceções os carcinomas 

basocelulares da pele, carcinoma in situ do colo uterino e 

tumores primitivos do Sistema Nervoso Central. Outras 

situações contraindicadas são as sorologias positivas para HIV 

ou para HTLV I e II, a sepse ativa (as culturas de sangue 

positivas não contraindicam a doação de órgãos, mas deve ser 

iniciada a antibioticoterapia apropriada em casos de suspeita ou 

infecção comprovada) e não controlada, e a tuberculose ativa 

(SILVA et al, 2018). 

A doação de órgão é muito importante, e, os familiares 

compreendem essa importância; porém, na prática isso não 

acontece, pois, por exemplo, em muitos países a questão 

cultura não permite, como na Coreia, onde acreditam que a 

alma permanece no corpo após a morte e, em casos de morte 

encefálica, onde os familiares dificilmente escolhem a doação 

quando o paciente ainda está com os órgãos em 

funcionamento; entretanto, existem outras culturas como  a de 

Bojnord  no Irã que consideram a doação de órgãos como uma 

atividade de caridade para ganhar recompensas celestiais. 

Portanto, a opinião positiva e profissional da enfermagem vem 

trazendo resultados positivos no convencimento dos familiares 

à doação de órgãos (KIM, YOO, CHO, 2014; HOSEINI, 

MANZARI, KHALEGHI, 2015; HEJAZI et al,2017). Portanto, 

treinamentos de estratégias, podem contribuir para que a 

Enfermagem estabeleça uma comunicação eficiente e 

adequada com a família de pacientes doadores de órgãos com 
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morte encefálica no manejo dos momentos finais da vida mais 

do que nunca, e pode reduzir a dificuldade dessa situação 

estressante (KESHTKARAN et al, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo contexto estudado, deve-se ter organização das 

práticas de cuidado em UTI ao paciente em ME. A 

complexidade deste cuidado aponta para uma mudança de 

paradigma na forma como o paciente em ME potencial doador 

é visto e cuidado, sendo possível enxergá-lo para além de um 

ser morto, mas como um ser gerador de vida por meio da 

doação de órgãos. Dessa forma, a complexidade do cuidado ao 

paciente em ME permite o enfermeiro visualizar novos 

caminhos e assumir atitudes diferentes frente ao cuidado deste 

paciente, potencializando sua atuação para a manutenção 

hemodinâmica até o transplante. 

Sendo assim, recomenda-se novos estudos científicos para 

o aperfeiçoamento da assistência de enfermagem ao paciente, 

família e comunidade que se encontram nessas situações de 

cuidados intensivos ao cliente em morte encefálica e potencial 

doador de órgãos, afim de oferecer uma assistência eficaz. 
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RESUMO: o objetivo desse estudo é analisar, conhecer e 
divulgar as referências bibliográficas sobre a assistência de 
enfermagem prestada ao recém-nascido pré-termo nas 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa é 
considerada como um método que proporciona a síntese de 
conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados 
de estudos significativos na prática. Caracterizou-se o 
levantamento bibliográfico no período de setembro a outubro de 
2020, acessando-se a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
contemplando as bases de dados: (MEDLINE), Base de Dados 
de Enfermagem (BDENF), e Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Após cruzamento dos 
descritores, utilizando os critérios de inclusão e exclusão a 
amostra contou com 9 artigos de universo de 788 artigos, diante 
dos estudos selecionados tornou-se possível compreender as 
interfaces que permeiam a assistência de enfermagem. Diante 
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dos estudos selecionados tornou-se possível compreender as 
interfaces que permeiam a assistência de enfermagem ao 
recém-nascido em unidades de terapia intensiva Através desse 
estudo, espera-se contribuir para melhoria das ações de 
enfermagem frente aos cuidados com o RN em uma UTIN, além 
de estimular a elaboração de outros estudos relacionados a 
esta temática. Esta pesquisa deixará ainda à disposição dados 
para novas pesquisas para que se conquiste a produção de 
conhecimentos. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Recém-Nascidos 
Prematuro. Unidades de Terapia Intensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) oferece 

ao recém-nascido uma vivência bastante diferente comparada 

a da vida uterina, uma vez que este ambiente é ideal para o 

crescimento e desenvolvimento fetal (JESUS, 2017). 

A UTIN recebe a criança que nasceu pré-termo, segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza como pré-

termo toda criança nascida antes de 37 semanas, a qual 

necessita de fazer uso de aparelhos que permitam acompanhar 

o desenvolvimento de sua saúde (MENDONÇA; PEDRESCHI; 

BARRETO, 2019). 

Com a implantação da UTIN, vem ocorrendo a redução 

da morbimortalidade de lactentes prematuros, sendo assim, é 

um ambiente repleto de equipamentos e rico em tecnologia, 

contando com muitos profissionais envolvidos nos cuidados, 

principalmente a equipe de enfermagem, especialmente porque 

a rotina da UTIN é orientada por contínuos movimentos e 

intervenções (OTAVIANO; DUARTE; SOARES, 2015). 
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A atenção da UTIN com os neonatos é ligada a 

necessidade de cuidar do bem-estar da criança em todos os 

seus aspectos, entretanto, ela pode ser vista por muitas vezes 

como um ambiente que causa apreensão e até temeridade para 

aqueles que não estão acomodados às suas rotinas, pois ela 

aumenta o nível de estresse, por se tratar de um local de acesso 

restrito, com a presença de procedimentos invasivos, em que o 

RN permanece ligado a fios e múltiplos aparelhos (JESUS, 

2017). 

Contudo, a base do cuidado, por muitas vezes, é 

direcionada para a maquinaria ao redor do recém-nascido e sua 

condição de doença, pois, no ambiente da UTIN, a equipe está 

voltada para dominar e manusear as ferramentas que auxiliam 

o cuidar (JESUS, 2017). 

Na UTIN a equipe de enfermagem, principalmente o 

enfermeiro fica 24 horas por dia de plantão para o tratamento 

de recém-nascidos que apresentam algum risco de vida e 

bebês nascidos pré-termo. Os bebês que se encontram 

internados nela nem sempre estão doentes, algumas vezes 

eles estão apenas crescendo e se tornando capazes para 

respirar e deglutir, este fato necessita de um amadurecimento 

e muitas pessoas estão envolvidas neste processo para 

oferecer o melhor tratamento (MENDONÇA; PEDRESCHI; 

BARRETO, 2019). 

Os primeiros momentos após o nascimento são 

fundamentais para a formação do vínculo familiar, mas devido 

à hospitalização do recém-nascido pré-termo na UTIN, pode-se 

acarretar na privação dos cuidados familiares que contribuem 

para a formação do laço afetivo, como o contato pele a pele, a 

amamentação e som da voz dos pais, interferindo nos aspectos 
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psicológicos, sociais e emocionais da criança e da família (DE 

OLIEVEIRA et al.,2017). 

A assistência de enfermagem ao neonato prematuro na 

UTIN, é voltada para a atenção às necessidades de repouso, 

calor, nutrição, higiene, observação e atendimento contínuo aos 

bebês prematuros. Entretanto, considera-se que as 

intervenções de enfermagem devam ser direcionadas para 

ajudar na transição da vida intra-uterina para a extra-uterina, 

mostrando assim, que esta deve atender não só as 

necessidades biológicas do neonato pré-termo, como também 

as emocionais (OTAVIANO; DUARTE; SOARES, 2015). 

As condutas da equipe de enfermagem na UTIN estão 

em constante desenvolvimento, visando conciliar os avanços 

tecnológicos importantes para a sobrevivência do bebê, com 

abordagens que valorizam as interrelações cotidianas 

(OTAVIANO; DUARTE; SOARES, 2015). 

A equipe na UTIN, em especial os enfermeiros, precisam 

estar capacitados para lidar com situações emocionais difíceis, 

ao mesmo tempo que devem também resolver intercorrências 

que requerem, ao mesmo tempo, habilidade técnica, 

conhecimentos específicos e atualizados, agilidade e 

sensibilidade (OTAVIANO; DUARTE; SOARES, 2015). 

A tecnologia, inserida no processo de trabalho da UTIN, 

tanto no ambiente como nas relações interpessoais, se 

apresenta com a finalidade de adequar os resultados de forma 

positiva. Na conjuntura da saúde, percebe-se que, ao mesmo 

tempo em que trazem inovações, várias alternativas 

terapêuticas, por outro lado, podem “atrapalhar” o cuidado 

humanizado (JESUS,2017). 

A humanização deve ser entendida como uma das 

dimensões necessárias para ultrapassar as fronteiras, muitas 
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vezes inflexíveis, dos diferentes núcleos de saber e/ou poder 

que se ocupam da produção da saúde, porém por muitas vezes 

pouco a percebesse na prática, pois o ato de humanizar se 

confunde com concepções do senso comum (JESUS,2017). 

Diante dessa realidade e acreditando-se que a 

assistência de enfermagem na UTIN deve-se desenvolver a 

partir de um trabalho com qualidade e eficaz, onde a finalidade 

maior seja o atendimento integralizado e humanizado, a 

pesquisa se propôs a fazer uma reflexão acerca da Assistência 

da Enfermagem ao Recém-Nascido Pré-Termo em Unidades 

de Terapia Intensiva. 

Assim, o objetivo desse estudo analisar, conhecer e 

divulgar as referências bibliográficas sobre a assistência de 

enfermagem prestada ao recém-nascido pré-termo nas 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão integrativa é considerada como um método que 

proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. 

O processo metodológico cumpriu criteriosamente as 

seguintes etapas: identificação do tema e/ou definição do 

problema e elaboração da questão norteadora para a pesquisa; 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/amostragem ou busca na literatura. 

Norteou-se esta pesquisa pela questão: qual o papel da 

Enfermagem nos cuidados ao recém-nascido prematuro em 

unidade de terapia intensiva?  

Aplicaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 

a partir das seguintes palavras em inglês e português 
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respectivamente e suas combinações integradas pelo operador 

boleano “AND”: “Cuidados de Enfermagem AND Recém-

Nascido Prematuro AND Unidades de Terapia Intensiva” de 

modo a acrescentar as variáveis de especificidade e 

exaustividade, que influenciam todo o método de recuperação 

da informação, contemplando, assim, todos os descritores.  

Caracterizou-se o levantamento bibliográfico no período de 

setembro a outubro de 2020, acessando-se a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), contemplando as bases de dados: 

(MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). 

Após cruzamento dos descritores em saúde foram 

encontrados um total de 788 artigos, e, após considerar os 

critérios de inclusão e exclusão foram selecionados materiais 

selecionados, e desses apenas 9 artigos foram utilizados para 

a revisão integrativa 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 

foram: artigos científicos completos que atendessem à questão 

norteadora, no título tenha as palavras Enfermagem e/ou 

Enfermeiro(a), em periódicos nacionais e internacionais, 

disponíveis no idioma português; no formato on-line e de forma 

gratuita; artigos publicados e indexados nos referidos bancos 

de dados desenvolvidos no Brasil e no mundo. Adotou-se como 

recorte temporal dos últimos 5 anos no intuito de alcançar 

artigos produzidos a partir do seu desenvolvimento, da tradução 

e validação para a língua brasileira. 

Foram excluídos as dissertações, teses, artigos que não 

respondiam à questão norteadora e os repetidos, ou seja, os 

artigos que apareceram em mais de uma base de dados que se 

contabilizaram uma única vez. 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO EM 
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

736 
 

No que concerne à seleção dos artigos, obtiveram-se os 

mesmos através da leitura dos títulos; em seguida, dos resumos 

das produções para verificar se apresentavam correlação com 

a temática, e, posteriormente, realizou-se a leitura das 

publicações na íntegra, observando-se a metodologia. 

A análise dos artigos consistiu na leitura exaustiva, na 

síntese do conteúdo, posteriormente, na elaboração de figuras 

com discussão sobre os resultados encontrados a fim de 

responder à questão norteadora e o objetivo do estudo. 

Respeitaram-se os aspectos éticos, referenciando-se os 

autores consultados para a concretização desta revisão. 
Diante disso, foi construído um instrumento para 

condensação dos achados do levantamento bibliográfico. O 

instrumento foi composto por três frações objetivando a 

descrição dos artigos filtrados, a saber: título, objetivo e 

principais resultados e conclusão. Estes foram organizados e 

dispostos a seguir no quadro 01.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Diante dos estudos selecionados (quadro 01) tornou-se 

possível compreender as interfaces que permeiam a 

assistência de enfermagem ao recém-nascido em unidades de 

terapia intensiva. 

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados conforme ano 

de publicação, título, objetivos e principais resultados. 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

 

 

Banho enrolado 

em bebês 

prematuros em 

Hisabela Marinheiro 

dos Santos et, al. 

Compreender a 

prática do banho 

enrolado em bebês 

prematuros, em 

unidade neonatal, 

2020 
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unidade neonatal: 

a prática na 

perspectiva de 

enfermeiros 

 

 

na perspectiva de 

enfermeiros  

 TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

Venopunção 

periférica em 

prematuros: o 

cuidado de 

enfermagem para 

segurança do 

paciente 

Erika Maria Araujo 

Barbosa de Sena  

Identificar medidas 

de segurança do 

paciente nos 

cuidados de 

enfermagem, antes, 

durante e após a 

punção periférica 

do recém-nascido 

prematuro 

2018 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

Vivências do 

enfermeiro no 

cuidado ao 

recém-nascido de 

alto risco: estudo 

fenomenológico 

Sueli Maria Refrande  Descrever a 

vivência do 

enfermeiro no 

cuidado ao recém-

nascido de alto 

risco. 

2019 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

Conhecimento da 

equipe de 

enfermagem 

sobre a dor no 

recém-nascido 

prematuro 

Camila Marcondes identificar o 

conhecimento da 

equipe de 

Enfermagem sobre 

a dor no recém-

nascido prematuro. 

2

2017 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 
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Cateter venoso 

central de 

inserção 

periférica: práticas 

da equipe de 

enfermagem na 

atenção intensiva 

neonatal 

Nataly Barbosa Alves 

Borghesan 

Traçar o perfil de 

utilização do cateter 

venoso central de 

inserção periférica 

(PICC) na realidade 

assistencial da 

unidade de terapia 

intensiva neonatal 

(UTIN) 

2

2017 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

O valor atribuído 

pelos 

profissionais de 

enfermagem aos 

cuidados 

preconizados pelo 

método canguru 

Alessandra Patricia 

Stelmak 

Compreender o 

valor atribuído 

pelos profissionais 

de Enfermagem 

aos cuidados 

humanizados 

propostos pelo 

Método Canguru. 

Método: estudo 

descritivo, de 

abordagem 

qualitativa, com 

análise do discurso 

do sujeito coletivo e 

auxílio do software 

Qualiquantisoft® 

2017 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

O prematuro em 

unidade de 

terapia intensiva 

neonatal: a 

assistência do 

enfermeiro 

José Francisco 

Ribeiro 

Analisar a 

assistência 

oferecida pelo 

enfermeiro ao 

neonato em uma 

Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal 

2

2016 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

O típico do 

cuidado de 

Suzana Quintiliano 

da Silva 

Compreender o 

típico da ação de 

2

2017 
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enfermagem ao 

prematuro em 

relação ao sono e 

a vigília 

cuidar dos técnicos 

de enfermagem em 

relação ao sono e 

vigília de recém-

nascidos 

prematuros 

internados em uma 

unidade neonatal 

TÍTULO AUTOR PRINCIPAL OBJETIVO ANO 

Escala de 

avaliação da dor: 

percepção dos 

enfermeiros em 

uma unidade de 

terapia intensiva 

neonatal 

Xênia Martins 

Monfrim 

Conhecer a 

percepção de 

enfermeiros com 

relação à utilização 

de um instrumento 

para avaliação da 

dor em neonatos 

prematuros 

2

2015 

                                Fonte: Dados da Pesquisa, 2020.  

 

A Enfermagem é uma profissão que possui em sua 

essência o cuidado ao ser humano em toda a sua 

complexidade, sendo necessário assisti-lo de forma individual e 

singular (RIBEIRO, et al. 2016). 

A unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) é 

considerado um local de alta complexidade que possui 

tecnologia de ponta e equipamentos diversificados, sendo 

considerado um ambiente terapêutico apropriado com 

profissionais capacitados onde cada instituição possui 

protocolos específicos para assistência ao recém-nascido pré-

termo (RNPT), e onde ocorrem procedimentos de alto risco em 

que os profissionais de enfermagem devem redobrar sua 

atenção para minimizar possíveis de erros (RIBEIRO, et al. 

2016). 
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 A Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício 

profissional da enfermagem, dispõe como privativo ao 

enfermeiro o cuidado direto de enfermagem a pacientes graves 

com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas, sendo 

assim, diretamente ligado ao cuidado prestado nas UTIN 

(RIBEIRO, et al. 2016). 

Para realização de uma assistência de qualidade ao 

RNPT que esteja internado em uma UTIN requer o 

conhecimento e execução de procedimentos especializados, 

assim, para proporcionar uma assistência de qualidade exige 

conhecimento e destreza técnica, além de saber interagir e se 

comunicar com esses pacientes, visando melhorias na 

qualidade de vida dos RNPT (RIBEIRO, et al. 2016). 

A equipe de enfermagem é ciente da sua 

responsabilidade quanto ao cuidado do RNPT ou de baixo peso 

(BP), já que o  desenvolvimento dos órgãos que estão em 

maturação do RN é um reflexo dos cuidados recebidos na UTIN, 

e essa condição de nascimento pode gerar complicações, 

sequelas e prejuízos futuros para o desenvolvimento do bebê 

(STELMAK, et al. 2017).  

O ambiente estressante da UTIN pode interferir na 

maturação das funções cerebrais resultando em 

desorganização fisiológica e comportamental, o que induz ao 

choro e irritação desses RNPT (SENA, et al. 2018).Existem 

particularidades no cuidado ao RNPT, como exemplo da 

apneia, a alimentação diferenciada, fragilidade da pele, ossos e 

sistemas corporais como o imunológico, respiratório, 

gastrintestinal e nervoso, e isso faz com que o cuidado de cada 

paciente seja diferenciado (REFRANDE, et al. 2019). 
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 Nas UTIN existem inúmeros estímulos e procedimentos 

que são realizados no RNPT, dentre esses existe a venopunção 

periférica que é um dos procedimentos mais comuns, sendo um 

procedimento que exige competência técnica do profissional 

pela limitação da rede venosa desse pacientes, além dos 

aspectos específicos de absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção de drogas (SENA, et al. 2018).  

O uso das tecnologias duras na UTIN vem se tornando 

uma peça fundamental para o cuidado de enfermagem, pois, 

otimiza o tempo direcionado a cada paciente e maximiza a 

qualidade do serviço oferecido, facilitando a comunicação 

multiprofissional (REFRANDE, et al. 2019).  

Os cuidados de enfermagem estão intrinsicamente 

ligados a segurança dos pacientes, outro método que vem 

sendo utilizado por profissionais treinandos é o Cateter Central 

de inserção Periférica (PICC), porque permite uma 

permanência prolongada, fácil inserção e diminui o risco de 

complicações (SENA, et al. 2018).  

A internação em UTIN é considerado um evento 

traumático para a família e o RNPT, assim, o enfermeiro pode 

auxiliar diretamente os pais oferecendo estratégias de 

enfrentamento a essa fase difícil dando uma assistência 

individualizada de maneira empática a cada familiar 

(REFRANDE, et al. 2019). 

A dor é um sinal subjetivo associada da impossibilidade 

do RN em verbalizar, isso faz com que o enfermeiro precise 

estar atento as alterações comportamentais e fisiológicas que 

acompanha o episódio doloroso. Ainda nesse contexto uma 

intervenção importante da enfermagem é a avaliação e 

mensuração da dor, que constitui um dos maiores obstáculos 

para o tratamento adequado na UTIN, uma intervenção 
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bastante utilizada pela Enfermagem é a massagem com intuito 

de alivio da dor (MARCONDES, et al. 2017).  

A avaliação e mensuração da dor é primordial, a 

mensuração é feita através do uso de métodos quantitativos e 

validados utilizando instrumentos ou indicadores que 

consideram as alterações comportamentais e mudanças 

fisiológicas (MARCONDES, et al. 2017).  Mesmo reconhecendo 

a importância do uso de escalas para a avaliação da dor, os 

profissionais acabam não a utilizando. Isso pode ser 

consequência da ausência da temática de avaliação de dor do 

RN, durante a formação acadêmica por meio de capacitações. 

(MONFRIN, et al. 2015). 

Assim, um passo importante para humanização na 

neonatologia é a diminuição da dor e dor estresse. Um método 

que vem sendo amplamente utilizado é a analgesia não 

farmacológica, possui eficácia na minimização da dor, além de 

ter um baixo custo e ter uma forte adesão dos profissionais, 

sendo extremante relevantes quando se trata de procedimentos 

invasivos e dolorosos (SENA, et al. 2018).  

Foi observado que o banho enrolado em RNPT tardios 

que estejam clinicamente estáveis na UTIN vem se mostrando 

um ótimo método devido as pequenas variações de 

temperatura, e consequentemente a diminuição dos níveis de 

estresse e melhoria da homeostasia corporal do RNPT. Esse 

cuidado vai além da higiene corporal do RN, pois proporciona 

conforto, relaxamento, estimulação sensoriomotora, segurança 

e estabilidade clínica. Este método está de acordo com as 

diretrizes do Ministério da Saúde brasileiro, que aborda o 

cuidado humanizado ao RNPT trazendo a segurança durante o 

contato com a água e melhorias no estado fisiológico do bebê, 
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reduzindo o seu estresse comportamental. (SANTOS, et al. 

2020). 

As diretrizes do Programa de Atenção Humanizada ao 

Recém-Nascido de Baixo Peso preconizam que os profissionais 

de saúde devem desempenhar uma assistência com enfoque 

na prevenção da dor e do estresse, buscando um cuidado 

universal, visando à promoção do desenvolvimento dos RNPT, 

do conforto e apoio as suas famílias (SENA, et al. 2018).  

A equipe de enfermagem tem um papel fundamental no 

cuidado e na atenção humanizada ao RN prematuro. Por isso é 

necessário que os profissionais recebam capacitação, a fim de 

conhecer e realizar a técnica corretamente, para garantir que o 

bebê prematuro tenha suas necessidades supridas, para que  

não sofram estresse durante esse processo e recebam cuidado 

individualizado, além de acolher a família e prezar para que 

possam se adaptar durante a estadia do RN na unidade 

neonatal. (SANTOS, et al. 2020). 

Os profissionais entendem que precisam humanizar a 

assistência no intuito de garantir melhorias na qualidade de vida 

dos neonatos, contudo, essa pratica não é muito adotada na 

assistência (REFRANDE, et al. 2019). 

 O enfermeiro da UTIN pode contribuir com a formação 

de laços afetivos facilitando o contato inicial dos pais com o RN, 

compartilhando informações sobre o neonato, incentivando a 

tocar, conversar com o bebê, incentivando o método canguru 

assim que possível, proporcionando alivio aos anseios e 

preocupações vivenciados nesse momento de internação 

(RIBEIRO, et al. 2016). Acolher a família, faz parte do processo 

de humanização da assistência na UTIN pois sendo incluída 

nos cuidados com o bebê o vínculo entre eles é facilitado 

aumentando a segurança dos pais em cuidar de seus filhos 
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quando receberem alta, além de contribuir para o 

desenvolvimento neurológico do RN. (SILVA, MANDETTA, 

BALIEIRO. 2015). 

Para isso existe o Método Canguru (MC), onde a mãe 

coloca o seu filho em contato pele a pele, para regular e manter 

a temperatura corpórea do RN, facilitando também o 

aleitamento materno. Essa prática de cuidado humanizado na 

UTIN auxilia na recuperação, no desenvolvimento e no 

crescimento do bebê, além de ser uma oportunidade de criação 

do vínculo entre mãe e o RN, diminuindo  o medo e a ansiedade 

no momento da alta, pois os pais já se sentem mais seguros em 

cuidar de seu filho prematuro. (STELMAK, et al. 2017). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

é um método de prestação de cuidados para a obtenção de 

resultados satisfatórios na implementação da assistência, 

buscando reduzir as complicações durante o tratamento, de 

forma a facilitar a adaptação e recuperação do paciente 

(RIBEIRO, et al. 2016). Assim, a SAE é indispensável para 

analisar as necessidades de cada paciente, direcionando 

intervenções individualizadas. A utilização da SAE no cuidado 

ao RNPT garante a qualidade e a organização da assistência, 

promovendo aumento da qualidade de vida e diminuindo a 

permanência no ambiente da UTIN (MARCONDES, et al. 2017). 

Ademais, a assistência de enfermagem nas UTIN exige 

muita responsabilidade, cabendo sempre que necessário à 

intervenção da equipe de forma rápida e eficaz para intervir da 

melhor maneira possível a situações de gravidade (RIBEIRO, 

et al. 2016). Os registros individualizados de cada profissional 

no cuidado ao RN prematuro contribuem para que a assistência 

seja realizada de forma integral por toda a equipe 

multiprofissional (MONFRIN, et al. 2015). 
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Assim, se faz necessário que a equipe de enfermagem 

planeje e desenvolva ações e cuidados com o intuito de diminuir 

as sequelas como o déficit motor, cognitivo e afetivo, que 

possam atingir os RNPT, já que a maturação de seus órgãos 

ainda não se completou. Estudos trazem que quanto menor a 

idade gestacional do nascimento, mais significativa se 

apresenta a diminuição do coeficiente de inteligência da 

criança, apresentando comprometimento em habilidades 

consideradas simples. (STELMAK, et al. 2017). A Enfermagem 

precisa intervir de maneira focada na criança, como a figura 

principal na UTIN, promovendo sempre o seu conforto, 

crescimento e desenvolvimento, e sempre respeitar as suas 

individualidades. (SILVA, MANDETTA, BALIEIRO. 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro como integrante da equipe de saúde que 

atua na UTIN, necessita de conhecimentos técnicos e 

científicos sobre as suas atribuições específicas e privativas, 

bem como ser capacitados para prestar uma assistência de 

qualidade a esta clientela e sua família. Assim, observou-se que 

as suas funções estão voltadas para procedimentos técnicos e 

privativos voltado a assistência.   

Observou-se que a SAE é uma ferramenta 

indispensável, poia através da sua implementação reduz as 

complicações durante o tratamento, de forma a facilitar a 

adaptação e recuperação do paciente. 

Assim, através desse estudo, espera-se contribuir para 

melhoria das ações de enfermagem frente aos cuidados com o 

RN em uma UTIN, além de estimular a elaboração de outros 

estudos relacionados a esta temática. Esta pesquisa deixará 
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ainda à disposição dados para novas pesquisas para que se 

conquiste a produção de conhecimentos. 
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RESUMO: a síndrome hipertensiva gestacional representa o 
aumento abrupto da pressão arterial, manifestada, geralmente, 
a partir da segunda metade da gravidez, sendo grande causa 
de morbimortalidade. Porquanto, o objetivo deste estudo é 
identificar na literatura os principais cuidados prestados a 
gestantes diagnosticadas com síndrome hipertensiva em uma 
unidade de terapia intensiva. Trata-se de uma revisão de 
escopo, cujo único operador booleano utilizado foi o AND. 
Pesquisou-se nas fontes de dados Scientific Electronic Library 
Online, Cumulative Index of Nursing and Allied Health, Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online, Elsevier’s 
SCOPUS, Cochrane Library, Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde e Catálogo de Teses e 
Dissertações (CAPES). Identificou-se que anti-hipertensivos e 
anticonvulsivos  são fármacos predominantemente usados no 
tratamento intensivo de usuárias com síndromes hipertensivas, 
juntamente a manejos como monitoramento constante dos 
sinais vitais da gestante e feto. Houve predomínio de cesáreas 
e maior incidência das síndromes em países de baixa renda. 
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Assim, destaca-se a importância de realização de mais 
pesquisas referentes à temática, contribuindo para a adoção de 
medidas preventivas e tratamentos adequados a gestantes 
portadoras da doença. 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Hipertensão 

Induzida pela Gravidez. Cuidados Críticos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome hipertensiva gestacional pode ser definida 

pelo aumento da pressão arterial, manifestada, 

majoritariamente, na segunda metade da gravidez e é 

responsável por cerca de 13,8 mortes maternas a cada 100.000 

nascimentos. Essa associa-se a um espectro de gravidade, pois 

varia de leve hipertensão induzida pela gravidez (HIP) a 

eclâmpsia, podendo a última, também, associar-se a 

hipertensão crônica (ARULKUMARAN; LIGHTSTONE, 2013; 

VALE et al., 2020). 

Além dos Distúrbios Hipertensivos da Gravidez (HDPs)  

representarem um grave problema de saúde pública, são 

indicadores de disparidades sociais, tendo em vista que, em 

países desenvolvidos cerca de 3 a 8% das gestantes 

apresentam distúrbios que repercutem em eclâmpsia, 

enquanto, nos em desenvolvimento, esse índice pode aumentar 

em até 30 vezes. Essa realidade se comprova no Brasil, 

exemplo de país emergente, pois a síndrome hipertensiva é 

causa de grande parte das mortes materno-fetais, associando-

se a complicações críticas, como parto prematuro, sofrimento 

fetal e infecções em órgãos vitais após o nascimento 

(ARULKUMARAN; LIGHTSTONE, 2013; SAINTRAIN et al., 

2016; SOUSA et al., 2019). 
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Em unidade de terapia intensiva, os principais cuidados 

prestados a gestantes com síndrome hipertensiva incluem 

manejos como a aplicação de anti-hipertensivos e anti-

convulsivos, o monitoramento fetal constante e a restrição 

intravenosa. Entretanto, na pré-eclâmpsia, por exemplo, o parto 

é a única intervenção com potencialidade de cura, encontrada 

até o momento, demonstrando a necessidade de 

aprofundamento e melhoria dos tratamentos intensivos 

voltados às usuárias, como forma de minimização do sofrimento 

materno-fetal (VALE et al., 2020; ZANATELLI et al., 2016). 

Embora o tratamento da maioria dos casos de pré-

eclâmpsia obtenha bom êxito, a pré-eclâmpsia grave se 

caracteriza como uma doença multissistêmica, com risco de 

vida relacionado à síndrome HELLP (indicador de hemólise, 

enzimas hepáticas elevadas e plaquetas baixas), descolamento 

de placenta, acidente vascular cerebral materno, lesão renal e 

hepática e eclâmpsia. Por essa razão, tendo em vista as graves 

consequências ocasionadas pela crise hipertensiva, tal como é 

necessário explorar com maior veemência a eficiência de 

diferentes cuidados críticos, é crucial que se obtenha o 

acompanhamento pré-natal adequado, para precaução e 

tratamento prévio da doença (ARULKUMARAN; LIGHTSTONE, 

2013; KONGWATTANAKUL et al., 2018; ZANATELLI et al., 

2016). 

Estudos indicam que, mundialmente, cerca de 35% das 

gestações acometidas pela pré-eclâmpsia necessitam de 

cuidados intensivos. No Brasil, a doença corresponde a maior 

causa de óbito e admissão de usuárias em Unidade de Terapia 

Intensiva Materna (UTIM), já alcançando o índice de 87% do 

total de internações, onde, muitas vezes, o tratamento prestado 
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não é eficiente (SANGEETHA; BABY, 2018; SAINTRAIN et al., 

2016; VALE et al., 2020). 

Desse modo,  o entendimento da temática proposta 

torna-se relevante por contribuir para a melhoria dos 

tratamentos intensivos realizados por profissionais da saúde, 

voltados às usuárias em situação crítica por HDP, tal como por 

auxiliar na ampliação dos conhecimentos para a sociedade e, 

em especial, para as gestantes portadoras de alguma dessas 

doenças, tendo em vista que grande parcela desse grupo, 

essencialmente as com menor nível de escolaridade, não 

conhecem os riscos que correm, deixando, muitas vezes, de 

procurar acompanhamento profissional (SAINTRAIN et al., 

2016; SANGEETHA; BABY, 2018). 

Ademais, sendo o HDP grande fator de morbimortalidade 

materna e fetal e, porquanto, indicador de disparidades sociais, 

deve ser alvo de maiores estudos da comunidade científica. 

Assim, em decorrência dessa realidade, o presente artigo se 

justifica pela necessidade de identificar as principais 

informações presentes na literatura acerca dos cuidados 

prestados a gestantes com síndrome hipertensiva em uma 

unidade de terapia intensiva, a fim de melhorar o manejo 

dessas pacientes no período gestacional acometido por HDP, 

de modo a minimizar o sofrimento materno, colaborando para 

melhoria e estabilidade de seu quadro clínico, além de 

preencher possíveis lacunas não evidenciadas nos estudos já 

realizados. 

Em suma, o objetivo deste estudo é identificar na 

literatura os principais cuidados prestados a gestantes 

diagnosticadas com síndrome hipertensiva em uma unidade de 

terapia intensiva. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente artigo consiste em uma revisão de escopo 

(scoping review), cujo formato é caracterizado por explorar e 

mapear a abrangência da literatura acerca de determinada área 

de conhecimento e, através dela, reunir informações e 

preencher possíveis lacunas de evidências científicas 

presentes nos estudos anteriores. (TRICCO et al., 2016). 

Este estudo foi realizado de acordo com as instruções 

prestadas pelo manual de revisões do Joanna Briggs Institute 

(JBI), de 2020. Seguindo as orientações do Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for 

Scoping Reviews (PRISMA-ScR), organizou-se o protocolo e o 

diagrama de fluxo. O artigo foi registrado na plataforma Open 

Science Framework (OSF) (https://osf.io/v3ctj/) (PETERS et al., 

2020). 

Objetivando rastrear e identificar outras revisões de 

escopo ou protocolos similares, foi realizada uma busca do 

tema, nos idiomas inglês e português, nas seguintes 

plataformas: International Prospective Register of Systematic 

Review (PROSPERO), Open Science Framework (OSF), The 

Cochrane Library, JBI Clinical Online Network of Evidence for 

Care and Therapeutics (ConNECT+) e Database of Abstracts of 

Reviews of Effects (DARE). Ao término da pesquisa, não se 

obteve resultados, indicando a necessidade de realização de 

mais estudos que abordem a temática proposta. 

Para a realização deste estudo, foram incluídos artigos 

científicos disponíveis online, gratuitamente e na íntegra, 

dissertações, teses, portarias ministeriais e guidelines, em 
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qualquer idioma e com um recorte temporal de 2016 a 2020. 

Em contrapartida, os estudos que não respondem a questão da 

pesquisa, resumos, artigos de jornais, opiniões de 

especialistas, notas prévias e cartas ao editor foram 

considerados como critérios de exclusão. 

Como estratégia para elaboração da questão norteadora 

deste artigo, utilizou-se o método População, Conceito e 

Contexto (PCC), oferecido pelo JBI. Nesse ínterim, 

estabeleceu-se como “População” as gestantes diagnosticadas 

com Síndrome Hipertensiva, como “Conceito” os cuidados 

intensivos e como “Contexto” os serviços de urgência e terapia 

intensiva. A partir disso, formulou-se a seguinte questão: “Quais 

os principais cuidados intensivos em gestantes diagnosticadas 

com Síndrome Hipertensiva?” 

Nessa perspectiva, na estratégia de busca, realizada por 

intermédio das plataformas Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), como forma de 

adaptar os descritores aos idiomas português e inglês, obteve-

se, respectivamente, os seguintes resultados: “Hipertensão 

Induzida pela Gravidez”, “Assistência Individualizada de 

Saúde”, “Gravidez de Alto Risco”,” Cuidados Críticos”, 

“Unidades de Terapia Intensiva” e “Hypertension, Pregnancy-

Induced”, “Personal Health Services”, “Pregnancy, High-Risk”, 

“Critical Care”, “Intensive Care Units”. Como operador booleano 

foi utilizado o AND. 

Para realização das buscas, utilizou-se, 

respectivamente, as fontes de dados Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Comulative Index of Nursing and 

Allied Health (CINAHL), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Elsevier’s SCOPUS, 
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Cochrane Library, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Catálogo de Teses e 

Dissertações (CAPES). No Quadro 1, expõe-se a sintaxe de 

pesquisa utilizada. 

Quadro 1. Quadro de sintaxe de busca utilizado para 
identificação dos estudos nas fontes de dados. 

Fonte de dados Sintaxe utilizada 

Scielo** (Hypertension, Pregnancy-induced ) 

AND (Intensive Care Units), 

(Hypertension, Pregnancy-induced) 

AND Critical Care), (Pregnancy, high-

risk) AND (Personal Health Services). 

CINAHL|| Hypertension, Pregnancy-induced AND 

Critical Care, Hypertension, Pregnancy-

induced AND Intensive Care Unit, 

Hypertension, Pregnancy-induced AND 

Pregnancy, righ risk, Pregnancy, high 

risk AND Critical Care. 

MEDLINE* (tw:(Hypertension, Pregnancy-induced 

AND Intensive Care Units)), 

(tw:(Hypertension, Pregnancy-induced 

)) AND (tw:(Personal Health Services)), 

http://web-b-ebscohost.ez18.periodicos.capes.gov.br/ehost/breadbox/search?term=hypertension%2C%20pregnancy-induced%20AND%20intensive%20care%20unit&sid=8bec33b4-0d63-4a56-94d5-289e61a0aa19%40sessionmgr101&vid=28
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(tw:(Hypertension, Pregnancy-induced 

)) AND (tw:(Critical Care)). 

Scopus‡ TITLE-ABS-KEY ( Hypertension,  AND 

pregnancy-

induced  AND  Personal  AND 

Health  AND Services ), TITLE-ABS-

KEY ( Hypertension,  AND Pregnancy-

induced  AND Intensive  AND 

Care  AND Units ), TITLE-ABS-KEY ( 

Hypertension,  AND  Pregnancy-

induced  AND  Critical  AND Care 

),TITLE-ABS-KEY ( 

Hypertension,Pregnancy-

induced  AND  Intensive  AND 

Care  AND Units )  AND  Personal  AND 

Health  AND Services.  

Cochrane 

Library†† 

Hypertension, Pregnancy-induced AND 

Intensive Care Units in Title Abstract 

Keyword - (Word variations have been 

searched), Hypertension, Pregnancy-

induced AND Personal Health Services 
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in Title Abstract Keyword - (Word 

variations have been searched), 

Critical Care AND Hypertension, 

Pregnancy-induced in Title Abstract 

Keyword - (Word variations have been 

searched). 

LILACS† (tw:(Hypertension, Pregnancy-induced 

)) AND (tw:(Critical Care)), (tw:( 

Hypertension, Pregnancy-induced)) 

AND (tw:( Intensive Care Units)), (tw:( 

Pregnancy, high-risk )) AND (tw:( 

Intensive Care Units)), (tw:( Pregnancy, 

high-risk )) AND (tw:(Hypertension, 

Pregnancy-induced)). 

CATÁLOGO DE 

TESES E 

DISSERTAÇÕES 

(CAPES)¶ 

(Hipertensão Induzida pela Gestação 

AND Gestação de alto risco AND 

Unidades de Terapia Intensiva) OR 

(Hipertensão Induzida pela Gestação 

AND Cuidados Individualizados de 

Saúde AND Unidade de Terapia 

Intensiva) OR (Hipertensão Induzida 
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pela Gestação AND Cuidados 

Individualizados de Saúde AND Unidade 

de Terapia Intensiva AND Cuidados 

Críticos) OR (Hipertensão Induzida pela 

Gestação AND Cuidados 

Individualizados de Saúde AND Unidade 

de Terapia Intensiva AND Gestação de 

alto risco) OR (Hipertensão Induzida 

pela Gestação AND Cuidados 

Individualizados de Saúde), 

(Hipertensão Induzida pela Gestação 

AND Cuidados Críticos). 

Fonte: dados da pesquisa. 2020 

Notas:**Scientific Electronic Library Online, ||Cumulative Index of Nursing 
and Allied Health, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 
‡Elsevier’s SCOPUS, ††Cochrane Library, †Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde, ¶Catálogo de Teses e Dissertações 
(CAPES). 
 

As estratégias de buscas ocorreram em agosto de 2020 

e foram realizadas seguindo as etapas de identificação dos 

artigos, a partir dos títulos e resumos, seleção e elegibilidade, 

executadas de acordo a leitura completa e criteriosa dos 

estudos por dois revisores independentes. Incluiu-se nesta 

revisão os materiais que atenderam aos critérios de inclusão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ao realizar a busca nas fontes de dados, encontrou-se 

1533 artigos, dos quais, executando-se a leitura integral dos 

títulos e resumos, 51 foram designados à leitura minuciosa, 

cujos 29 (56,86%) foram excluídos por indisponibilidade no 

acesso e 12 (23,52%) por não responderem à questão de 

pesquisa, sendo selecionados, por fim, 10 artigos para a 

elaboração do presente estudo, conforme representado na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma de busca adaptado (PRISMA-ScR). 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito ao ano de publicação, verificou-se 

que 2018 foi o que mais obteve artigos referentes ao objeto de 

estudo, representando 4 (40%) do total,  seguido dos anos 2019 

e 2016, com 2 (20%) publicações cada, 2020 e 2017, 

detentores de 1 (10%) publicação cada. Outrossim, verificou-se 
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que 5 (50%) dos artigos selecionados foram realizados nos 

Estados Unidos, ao passo que 2 (20%) foram elaborados no 

Brasil, enquanto Cuba, Colômbia, Índia e Reino Unido 

dispuseram de uma publicação (10%) cada. 

Quanto a classificação dos estudos, ressalta-se que 

dentre os 10 artigos selecionados para compor a amostra desta 

revisão, houve predomínio de estudos de coorte, representando 

8 (80%) artigos, seguidos por 2 (20%) ensaios clínicos.  

A descrição dos estudos selecionados encontra-se no 

Quadro 2, categorizados de acordo com autores, ano de 

publicação, tipo de estudo e principais cuidados encontrados.  

 
Quadro 2. Caracterização dos artigos científicos de acordo com o autor, tipo 
de estudo, títulos e principais resultados. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 
2020. 

AUTOR/ ANO/ 
TIPO DE 
ESTUDO 

PRINCIPAIS CUIDADOS 

Adamu et al. 
(2018)/ Estudo 
de coorte 

Internação em UTI, ressaltando a importância do 
tratamento prévio e melhoria do atendimento. 

Chappell et al. 
(2019)/ Ensaio 
clínico 

Aplicação do parto planejado em mulheres com 
pré-eclâmpsia pré-termo tardia como forma de 
reduzir as complicações maternas. 

Hernandéz et 
al. (2017)/ 
Estudo de 
coorte 

Tratamentos não farmacológicos em casos leves, 
como descanso e dieta equilibrada. Uso de anti-
hipertensivos em casos graves, em especial a 
metildopa. 

Kilpatrick et al. 
(2016)/ Estudo 
de coorte 

Uso de diferentes medicamentos anti-
hipertensivos, como hidralazina, labetalol e 
nifedipina. 
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Kongwattanak
ul et al. (2018)/ 
Estudo de 
coorte  

A maioria das mulheres incluídas neste estudo 
foram submetidas à cesárea. Salientou-se a 
importância da detecção precoce e prevenção de 
compicações adversas advinda dos distúrbios 
hipertensivos. 

Saintrain et al. 
(2016)/ 
Estudo de 
coorte 

Adequação do cuidado na admissão em UTI e 
qualidade de assistência, a  começar pelas 
consultas pré-natais. Aplicação de tratamento 
medicamentos e maior número de partos 
cesáreos, embora, em alguns casos, apresente 
controvérsias. 

Sangeetha e 
Baby (2018)/ 
Estudo de 
coorte 

Avaliar o conhecimento das mulheres sobre a 
pré-eclâmpsia, com o propósito de estimular a 
maior prática de autocuidado e prevenção de 
agravamentos.  

Sousa et al. 
(2019)/ Estudo 
de coorte 

Aplicação de medicamentos anti-hipertensivos, 
prestação de assistência ambulatorial e 
internação para o controle da hipertensão arterial 
e outras comorbidades. 

Tangren et al. 
(2018)/ Estudo 
de coorte 

Realização de ultrassonografia abdominal, 
tomografia computadorizada abdominal e 
relatórios radiológicos para detectar nefrolitíase. 
Internações hospitalares e atendimento 
ambulatorial. 

Vale et al. 
(2020)/ Ensaio 
clínico 

Realização de ultrassom, manutenção do sulfato 
de magnésio, aplicação de anti-hipertensivos 
orais e restrição hídrica durante a internação. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Foi possível verificar que a população mais afetada pelas 

síndromes hipertensivas gestacionais, geralmente, possui 

menor poder aquisitivo e baixo nível educacional, como relatado 
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por Saintrain et al. (2016). Além disso, em outro estudo 

realizado, constatou-se que a maioria das gestantes 

acometidas moram acompanhadas de 5 ou mais pessoas, 

evidenciando que o aumento do número de companhias 

domiciliares gera tensão e complicações na gravidez (SOUSA 

et al., 2019).  

No que tange aos fatores de risco para HDPs, segundo 

Sousa et al. (2019), a obesidade, diabetes, idade avançada, 

nutrição inadequada e hipertensão preexistente são os de maior 

prevalência, estando o diabetes associado a 50% desses 

casos. Ademais, em um estudo de coorte realizado, a 

nefrolitíase foi considerada um fator de risco para hipertensão 

gestacional e pré-eclâmpsia, aumentando em 2 vezes a chance 

de se contrair essas doenças, em comparação a gestantes sem 

cálculo renal (TANGREN et al., 2018). 

Em relação aos desfechos maternos, de acordo com 

Adamu et al. (2018), as disfunções neurológicas e 

cardiovasculares se destacam como maiores ocasionadores de 

óbitos em gestantes com síndrome hipertensiva, enquanto os 

estudos de Saintrain et al. (2016) salientam o choque 

hemorrágico, falência de múltiplos órgãos, insuficiência 

respiratória e sepse como principais fatores, tendo em vista que 

se trata de uma doença multissistêmica. Além disso, quando 

não tratadas adequadamente, as mulheres com pré-eclâmpsia 

grave e síndrome HELLP apresentam risco aumentado de 

hemorragia pós-parto, descolamento prematuro de placenta e 

abortamento (KONGWATTANAKUL et al., 2018; SOUSA et al., 

2019). 

Os casos graves de distúrbio hipertensivo na gravidez 

devem ser encaminhados para a equipe de terapia intensiva, 
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cujos cuidados incluem o monitoramento de sinais vitais 

maternos, restrição hídrica intravenosa, solicitação de 

ultrassom obstétrico para avaliação fetal, avaliações de lesões 

órgãos-alvo, aplicação de medicamentos anticonvulsivantes 

para prevenção ou tratamento de eclâmpsia e anti-

hipertensivos para o controle pressórico (ARULKUMARAN; 

LIGHTSTONE, 2013; KONGWATTANAKUL et al., 2018; VALE 

et al., 2020).  

Tendo isso em vista, os principais tratamentos para 

gestantes com HDP sempre devem visar a segurança das 

mesmas, tal como proporcionar um nascimento com a melhor 

qualidade de vida possível, podendo ser alcançados através de 

estratégias não farmacológicas e farmacológicas 

(HERNÁNDEZ, et al., 2017). 

Foi possível identificar que o tratamento não 

farmacológico, como o repouso no hospital durante a gravidez 

e a realização de dieta normossódica, melhoram a qualidade de 

vida fetal e diminuem a progressão da doença para formas 

graves na maioria das mulheres com hipertensão leve. No 

entanto, quando a doença se encontra em estado avançado, 

são indicados os métodos farmacológicos, tendo em vista que 

não foram encontrados benefícios com o seu uso nas formas 

leves da doença, pois a queda abrupta da pressão arterial não 

é conveniente, dada a necessidade de manutenção do 

suprimento sanguíneo útero-placentário adequado 

(HERNÁNDEZ et al., 2017). 

À vista disso, Arulkumaran e Lightstone (2013) afirmam 

que o sulfato de magnésio é o principal fármaco usado na 

prevenção de convulsões iniciais e recorrentes na pré-

eclâmpsia grave, administrando-se doses ideais para cada 
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caso, devendo, em situações de disfunção renal, os sinais 

clínicos de toxicidade do magnésio ser monitorados de perto. 

Entretanto, Kilpatrick et al. (2016) ressalta que o uso  de 

sulfato de magnésio não é recomendado como tratamento anti-

hipertensivo. Também, no ensaio clínico realizado por Vale et 

al. (2020), sua utilização deu-se por tempo menor que o 

recomendado, por provocar elevada taxa de reações adversas, 

além da presença frequente de oligúrias nas usuárias. 

Porquanto, não há, ainda, um consenso sobre o melhor 

momento de início, dose, duração ou término do uso do sulfato 

de magnésio. 

Outrossim, dentre os anti-hipertensivos comumente 

utilizados, têm papel de destaque o labetalol, nifedipina e 

metildopa. O labetalol reduz a pressão arterial quase 

imediatamente, principalmente por vasodilatação, enquanto a 

nifedipina atua bloqueando os canais de cálcio, resultando no 

relaxamento do músculo liso vascular e consequente 

vasodilatação e a metildopa, por sua vez, é um anti-hipertensivo 

oral de ação central, que diminui a resistência vascular 

periférica, reduzindo a frequência e débito cardíaco. Sendo 

assim, caso esses fármacos não consigam controlar a pressão 

arterial, os anti-hipertensivos intravenosos são considerados 

(ARULKUMARAN; LIGHTSTONE, 2013; HERNÁNDEZ et al., 

2017; KILPATRICK et al., 2016). 

Segundo Hernández et al. (2017), havendo necessidade 

de aumento do efeito anti-hipertensivo, a metildopa pode ser 

substituída por hidralazina. Ademais, em caso de hipertensão 

grave, sugere-se associar a metildopa a um betabloqueador, 

uma vez que parecem ser adjuvantes eficazes. 
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Portanto, em contraste a esses achados, no estudo de 

Sousa et al. (2019), cerca de 20% das usuárias apresentaram 

baixa adesão ao uso de anti-hipertensivos, em grande parte por 

surgimento de sinais e sintomas colaterais desagradáveis 

causados pelos medicamentos. 

Dessa maneira, embora Arulkumaran e Lightstone 

(2013) retratem com veemência a importante atuação dos anti-

hipertensivos no período gestacional, outro estudo afirma que, 

apesar de nenhum dos medicamentos serem 

comprovadamente teratogênicos, podem ocasionar 

complicações para a mãe e o feto, haja vista que alterações 

fisiológicas durante a gravidez modificam a farmacocinética dos 

diferentes fármacos administrados, além de, mesmo 

possibilitando a redução da pressão arterial, não conseguem 

evitar a pré-eclâmpsia. Por essa razão, esses medicamentos 

devem ser evitados ao máximo no primeiro trimestre de 

gravidez, sendo usados apenas em situações críticas 

(HERNÁNDEZ et al., 2017). 

Além disso, em oposição, também, ao informado por 

Arulkumaran e Lightstone (2013), que estimulam a avaliação 

fetal através de ultrassom, como forma de manejo no 

tratamento de HDP, Vale et al. (2020) avalia essa prática como 

controversa, pois outros estudos a mostram como associada à 

redução da indução do trabalho de parto e à realização de 

cesáreas, cujo procedimento, apesar de em muitos casos 

reduzir a chance de morbimortalidade, expõe as usuárias a 

infecções puerperais, hemorragias e acidentes anestésicos 

(KONGWATTANAKUL et al., 2018; SAINTRAIN et al., 2018). 

 Em complemento a essas informações, Chappell et al. 

(2019) traz como forma de tratamento, em mulheres com pré-
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eclâmpsia pré-termo tardia entre 34 e 37 semanas de gestação, 

o início antecipado do parto planejado, por reduzir as taxas de 

mortalidade materna e hipertensão grave, embora aumente o 

índice de internação em unidade neonatal por prematuridade.  

A partir disso, o conhecimento e utilização adequada, por 

parte dos profissionais da saúde, dos principais cuidados 

voltados a usuárias acometidas por HDPs em unidade de 

terapia intensiva, faz-se essencial no período pré e pós-parto. 

A qualidade da assistência, por exemplo, é fator decisivo na 

repercussão dos casos, considerando-se que até mesmo em 

hospitais de referência para gestação de alto risco, há 

predominância de óbitos ocasionados por pré-eclâmpsia e 

eclâmpsia. (ADAMU et al., 2018; SAINTRAIN et al., 2016).  

O avanço da assistência, por sua vez, não se relaciona 

unicamente com o fortalecimento dos cuidados em casos 

desafiadores, mas, também, com o fornecimento do tratamento 

inicial. Nesse sentido, a importância das consultas pré-natais, 

assunto bastante tratado nos estudos analisados, encaixa-se 

bem nessa abordagem, pois oferecem diagnósticos precoces 

para controle dos distúrbios hipertensivos, ampliando os 

conhecimentos das mães sobre os riscos que sofrem e sobre 

quais são as melhores estratégias de cuidado, dúvidas muito 

frequentes entre as usuárias (ADAMU et al., 2018; SAINTRAIN 

et al., 2016; SANGEETHA; BABY, 2018).  

 

CONCLUSÕES 

 

 A partir da elaboração deste trabalho, foi identificado 

que os principais cuidados intensivos direcionados as mulheres 

acometidas por síndromes hipertensivas gestacionais em 
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unidades de terapia intensiva foram o monitoramento contínuo 

da pressão arterial e sinais vitais, avaliação fetal através de 

ultrassom, o uso de anti-hipertensivos orais e a infusão de 

sulfato de magnésio, sendo essencial a estabilização pressórica 

da gestante, pois, ao contrário, complicações mais graves, 

como AVC hemorrágico, podem acometê-la. 

Outrossim, verificou-se que, dentre os fatores de risco 

para a hipertensão gestacional, o diabetes obteve maior 

prevalência, sendo ambas as comorbidades associadas a 

graves complicações materno-fetais. Constatou-se, ainda, a 

assistência de qualidade em saúde, direcionada às usuárias, 

como indispensável ao tratamento e prevenção de novos casos, 

sendo seu déficit, em países como o Brasil, um dos fatores para 

o agravante número de ocorrências da doença 

Por fim, faz-se necessário a realização de maior número 

de pesquisas, referentes aos cuidados em unidade de terapia 

intensiva, direcionados a gestantes com síndromes 

hipertensivas, especialmente àquelas em situação de pobreza 

e sem acesso a um sistema de saúde de qualidade, de modo a 

contribuir para o conhecimento amplo dos principais fatores 

associados à hipertensão gestacional e possibilitando a adoção 

de medidas específicas para prevenção e tratamento adequado 

de mulheres portadoras da doença. 
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RESUMO: O transplante configura-se uma opção de tratamento 
para portadores de doença crônica de caráter irreversível e em 
estágio final. Objetivos: identificar o conhecimento dos 
discentes de enfermagem sobre doação e transplantes de 
órgãos. Metodologia: Pesquisa de campo, exploratória com 
abordagem quantitativa, desenvolvida com 141 discentes de 
enfermagem de uma universidade pública. Aplicou-se 
instrumento semi-estruturado com 22 perguntas objetivas, após 
aprovação do comitê de ética sob parecer nr. 1.329.609. 
Analisou-se com números absolutos e percentuais.   
Resultados: Identificou-se 112 (79,4%) discentes do sexo 
feminino, 126 (89,4%) entre 18 a 25 anos, solteiros 132 
(93,6%).Observou-se que 140 (99,3%) sabe o que é doação e 
transplantes, 103 discentes (73,1%) não conhece as 
legislações brasileiras sobre transplantes, 74 (52,5%) acham 
que o enfermeiro pode identificar e notificar a existência de um 
Potencial Doador, 127 (90,1%) acertaram o conceito de Morte 
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Encefálica. Parada cardiorrespiratória, Traumatismo Crânio 
Encefálico e Acidente Vascular Encefálico são consideradas as 
principais causas de Morte Encefálica com 66 (46,8%), 85 
(60,3%) afirmam que o médico neurologista é o profissional 
responsável pelo diagnóstico de morte encefálica. Conclusão: 
Os participantes necessitam que a temática seja discutida na 
graduação para garantir a formação e atuação profissional na 
área de transplante, contribuindo com o conhecimento 
cientifico.  
Palavras-chave: Transplante de órgãos. Morte Encefálica. 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O transplante de órgãos e tecidos é uma prática em 

ascensão, no entanto, constata-se pela mídia nacional, que os 

números ainda não são suficientes para sanar a lista de espera 

existente de pessoas sem opção de tratamento, qualidade de 

vida de portadores de doenças crônicas irreversíveis e em 

estágio final (MENDES et al., 2012).  

No Brasil o quantitativo de doadores de órgãos vem 

aumentando significativamente, porém no início do século 21 

não ultrapassava 700 pessoas. Já, em 2017, ocorreram 11 mil 

potenciais doadores, contudo, além do número de doações 

estarem cada vez maior, a quantidade da lista de espera em 

2018 superava 24 mil órgãos, no qual existe ampla 

desproporção entre doadores e receptores (BASILIO; 

PEREIRA; RODRIGUES, 2019).  

A Associação Brasileira de Transplantes (ABTO), 

registrou no país, entre os meses de janeiro e março de 2020, 

1.548 transplantes de rins, 604 de fígado e 3.409 de córnea 

(ABTO, 2020). Identifica-se que na Paraíba, apesar do 
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comprometimento dos serviços mediante a pandemia da Covid-

19, os procedimentos superam a média registrada em 2019, 

com estimativa de oito transplantes por mês, de janeiro a agosto 

(BRASIL, 2020). 

Devido aos dilemas éticos que surgiram para a doação 

de órgãos pós morte, critérios clínicos e tecnológico para 

constatação de morte encefálica (ME), o Conselho Federal de 

Medicina definiu que a ME seria considerada nas condições de 

quadro neurológico de causa conhecida e consistiria em 

processo irreversível. Para tanto, seria necessária a realização 

de dois exames clínicos e um complementar (GOMES et al., 

2018; WESTPHAL; VEIGA; FRANKE, 2018). 

Contudo, o processo de doação são ações e 

procedimentos que transformam um potencial doador em 

doador efetivo, mediante o diagnóstico de morte encefálica 

(ME) (NOGUEIRA et al., 2017). Ressalta-se que esse processo 

é regulamentado a Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que 

normatiza a remoção de órgãos ou tecidos do corpo humano 

para fins de tratamento ou transplantes (SILVA et al., 2020). 

Cabe aos familiares autorizarem a retirada após a constatação 

de morte (SILVA et al., 2020). 

Após a identificação do potencial doador na terapia 

intenisva ou urgência, há a obigatoriedade de notificação 

compulsória a Central de Notificação, Captação e Distribuição 

de Órgãos (CNCDO), iniciado o protocolo para confirmação da 

pelo médico, de modo que potencial doador seja diagnosticado 

com morte encefálica (SILVA et al., 2020).  

O enfermeiro exerce um papel fundamental no processo 

de transplantes de órgãos e tecidos regulamentado pelo 

Conselho Federal de Enfermagem, devido a participação e 
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responsabilidade no preparo de identificar os sinais de uma 

provável morte encefálica, tomar as ações corretas para a 

manutenção hemodinâmica potencial doador, para garantir 

órgãos aos receptores de transplantes (JACAÚNA; SANTOS; 

BRITO, 2017). 

Observa-se a importância do transplante de órgãos para 

quem necessita, bem como a prestação da assistência do 

enfermeiro nesse processo, no qual nos cursos de enfermagem 

não possui o devido destaque sobre a temática. Na literatura 

científica brasileira o quantitativo de publicações sobre doação 

e transplantes de órgãos enfatizando o papel do enfermeiro 

nesse processo é deficiente.  

Assim, objetivou-se identificar o conhecimento dos 

discentes de enfermagem sobre doação e transplantes de 

órgãos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa de campo, de caráter exploratório e de 

abordagem quantitativa, realizada na Universidade Federal de 

Campina Grande, Campus Cuité, por discentes de enfermagem 

do 1º ao 8º período, com população de 206 alunos e alcanço-

se amostra de 141 discentes. Admitiu-se como critérios de 

inclusão ser aluno regularmente matriculado no curso de 

enfermagem entre o 1º e o 8º períodos; ter a permissão do 

docente em ceder horário da aula para aplicação do 

instrumento. E, foram excluídos os alunos faltosos, a recusa do 

professor em deixar a pesquisadora aplicar o instrumento com 

os discentes no período de aula e aluno em licença médica.  
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 Aplicou-se um instrumento de coleta de dados composto 

da caracterização sócio-demográfica (idade, sexo, período do 

curso, procedência, estado civil e ocupação) e de 22 perguntas 

objetivas relacionadas com doação de órgãos e tecidos, morte 

encefálica, manutenção do potencial doador e profissionais 

envolvidos nesse processo.   

Ressalta-se nessas questões opções de respostas 

“sim”, “não” e “não sei” e quatro questões de múltipla escolha, 

na qual poderia ser assinalada mais de uma alternativa. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de 

fevereiro e março de 2016, no Centro de Educação e Saúde 

(CES), campus Cuité, da Universidade Federal de Campina 

Grande com os discentes de enfermagem que se 

disponibilizaram, voluntariamente, a colaborar com a pesquisa. 

Salienta-se que o projeto foi aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa pelo CAAE 48418015.7.0000.5188 parecer nr. 

1.329.609, respeitando o anonimato e sigilo, conforme a 

Resolução 466/2012 vigente.   

Os dados quantitativos foram apresentados em forma de 

tabelas e analisados com números absolutos e percentuais.       

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se identificar a predominância do sexo feminino 

112 (79,4%). Com relação à faixa etária observou-se que 126 

discentes estavam entre 18 a 25 anos, representando 89,4% da 

amostra. Corroborando com essas veriáveis, pesquisa idêntica 

que a  maioria  dos  estudantes  era  do  sexo feminino (84%), 

na faixa etária de 20 a 25 anos (57%), eram solteiros (91%) e 

estava nos últimos anos do curso (59%) (OLIVEIRA et al., 
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2017). Identica-se semelhanças e diferenças encontradas entre 

alunos universitários de dois países, resultando em um perfil 

sociodemográfico amplo e diversificado (FONSECA, et al., 

2019). 

Identifica-se que 132 (93,6%) são solteiros, procedentes 

de diversas cidades circunvizinhas (Picuí, Nova Floresta, Barra 

de Santa Rosa e Campina Grande) e outros estados (Bahia, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará) com 104 (73,7%), 

sem atividade laboral 129 (91,5%), tendo assim, mais tempo 

para dedicar-se ao estudo. Considera-se que os alunos são 

motivados ao deslocamento de sua cidade de origem pela 

aquisição da graduação em uma instituição pública federal. 

Pesquisa observou que 65,3% dos estudantes, a maioria 

mora fora da cidade, ou optaram por mudar para a cidade por 

causa dos estudos, no qual 34,7% dos estudantes já residia na 

cidade (ANDRADE; GRAÇA, 2017). Evidencia-se em outra 

amostra parcial da universidade portuguesa, que 60,2% 

coabitava com os amigos em tempo de aula, numa 

casa/apartamento mantidos pela família, oriundos de outras 

cidades (FONSECA et. al., 2019).  

Ressalta-se em estudo que os estudantes de licenciatura 

frequentavam o período diurno, a maioria são trabalhadores, 

exercendo funções em várias atividade entre comércio, 

servidores públicos, empresas particulares e outros, com carga 

horária variada, permintido uma conciliação com as atividades 

acadêmica (SANTOS; DUARTES; SANTOS, 2019), ao 

contrário desta que em período diurno.  
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Tabela 1. Conhecimento sobre doação de órgãos e tecidos, 
morte encefálica e legislação brasileira (n=141). Cuité (PB), 
2016.  

VARIÁVEIS 
Sim Não Não sei 

n % n % n % 

1. Você sabe o que é doação de 

órgãos? 
140 99,3 --- --- 01 0,7 

2. Você sabe o que é transplante 

de órgãos? 
140 99,3 --- --- 01 0,7 

3. Você é um doador de órgãos? 34 24,1 95 67,4 12 8,5 

4. Você conhece as legislações 

que regulamentam a doação de 

órgãos no Brasil? 

26 18,4 103 73,1 12 8,5 

5. Você sabe o que é uma pessoa 

em estado de coma? 
136 96,5 03 2,1 02 1,4 

6. Você sabe o que é uma pessoa 

em coma irreversível?  
128 90,8 06 4,2 07 05 

7. Você já ouviu falar em morte 

encefálica? 
135 95,8 05 3,5 01 0,7 

8. Você sabe o que é morte 

encefálica? 
127  90,1 11 7,8 03 2,1 

9. Você sabe quem pode ser um 

doador de órgãos? 
84 59,6 37 26,2 20 14,2 

10. Você sabe quem pode ser um 

receptor de órgãos? 
77 54,6 46 32,6 18 12,8 

11. Você sabe para onde é 

notificada a existência de um 

potencial doador de órgãos e 

tecidos?       

12 8,5 101 71,6 28 19,9 

12. Para você, o Enfermeiro pode 

identificar um potencial doador de 

órgãos e tecidos e notificar aos 

órgãos competentes? (V) 

74 52,5 15 10,6 52 36,9 

13. Para você, o Médico pode 

identificar um potencial doador de 

órgãos e tecidos e notificar aos 

órgãos competentes? (V) 

116 82,3 5 3,5 20 14,2 

14. Para você, qualquer pessoa 

pode identificar um potencial 
25 17,7 80 56,7 36 25,6 
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doador de órgãos e tecidos e 

notificar aos órgãos competentes?  

15. A Central de Transplante é 

responsável pelas notificações do 

potencial doador?  (V)  

64 45,4 05 3,5 72 51,1 

16.  Você sabe se existe lista de 

espera para receptor de órgãos?  
129 91,5 05 3,5 07 05 

17. Quando é notificado e 

existência de um potencial doador 

de órgãos e tecidos, esse doador é 

mantido os parâmetros 

hemodinâmicos? (V) 

54 38,3 05 3,5 82 58,2 

18. A definição de Morte encefálica 

seria todo paciente com parada 

total e irreversível das funções 

encefálicas, de causa conhecida e 

constatada de modo indiscutível? 

(V) 

103 73 14 10 24 17 

*(V) afirmativas são verdadeiras. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Na Tabela 1 verifica-se escore de 140 (99,3%) nas 

questões 1 e 2, no qual é de suma importância que os futuros 

enfermeiros detenham conhecimento sobre a temática, visando 

o aumento no números de doação de órgãos. A  formação  

profissional  sobre  morte encefálica e doação de  órgãos 

mostra-se fundamental, quando precisa-se ter conhecimento 

para discutir o tema a fim de oportunizar a reflexão da 

importância da doação de órgãos para transplantes com os que 

não atuam na área, exercendo a atividade de capacitar (SOUZA 

et al., 2020). 

Identifica-se negação em ser doador de órgão por 95 

(67,4%) discente na terceira questão. No  que  diz  respeito  às  

aceitações  pessoais  para  a  doação  de órgãos,  378  (93,1%)  

responderam  que seriam favoráveis após a morte e 23 (5,7%) 
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não tinham opinião formada, três (0,7%) resolveram não opinar 

e  dois  (0,5%)  se  disseram  não  favoráveis  a  doação (SOUZA 

et al., 2020). Outro estudo demonstra o desejo de realizar a 

doação dos órgãos com 91,7%, e 87,7% desejam que seus 

familiares autorizem a doação dos órgãos (FONSECA et al., 

2019).  

A intenção de ser um doador de órgãos foi 

significativamente elevada entre os dois grupos, com médias de 

74% e 58% (NISIHARA et a., 2016). A doação de órgãos e 

tecidos é um assunto bastante delicado, pois envolve questões 

que perpassam a ciência, como por exemplo questões morais 

e religiosas. Os participantes desta pesquisa posicionam-se 

contrários à doação de órgãos.  

Observa-se que 103 (73,1%) discentes não conhecem a 

legislação vigente no país sobre a temática. Corroborando com 

esse dado, estudo chamou atenção, no qual 60% respondeu 

não conhecer a legislação atual sobre doação de órgãos no 

Brasil. No grupo de profissionais de saúde, 31% relataram 

desconhecimento (Nisihara et al., 2016). A falta de 

conhecimento acerca da legislação sobre a doação de órgãos 

impede aos futuros profissionais enfermeiros desempenhar o 

papel de multiplicadores de informação para a população. 

Assim, é necessário que essa situação seja revertida o mais 

rápido possível para que esses profissionais assumam o papel 

de educadores em saúde e propaguem seus conhecimentos 

(JACAUNA et al., 2017).    

Em relação ao coma, identificou-se que a quinta e sexta 

questão as respostas foram positivas de 136 (96,5%) e 128 

(90,8%), respectivamente. A escala de coma de Glasgow 

(ECG), é empregada mundialmente para identificar disfunções 
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neurológicas e acompanhar a evolução do nível de consciência; 

predizer prognóstico; e padronizar a linguagem entre os 

profissionais de saúde (SANTOS et al., 2016). Ressalta-se que 

não foram encontrados estudos que tratem desse tema no 

grupo específico pesquisado.   

Identifica-se que 135 (95,8%) afirmam já ter ouvido falar 

em morte encefálica e 127 (90,1%) sabem o que é morte 

encefálica. Quando se observa o conhecimento dos 

acadêmicos de Enfermagem e Medicina relacionadas ao 

conceito de morte encefálica, o estudo demonstrou que 90% 

dos estudantes de Medicina e 88% de Enfermagem tiveram 

conhecimentos no conceito de morte encefálica (CARLOS et 

al., 2016). A morte encefálica (ME) é definida como a completa 

e irreversível perda das funções cerebrais e do tronco 

encefálico, o que configura a morte do indivíduo. O diagnóstico 

é principalmente clínico, e segue um rigoroso e sistemático 

protocolo (BRITO; SILVA; FELIPE, 2020). 

Referente  à  mídia  e  abordagem  sobre  o  assunto, 

pesquisa idêntifica que 292  (71,9%)  dos  respondentes  

informaram  já  ter participado de alguma palestra e/ou curso 

sobre a temática. Ao serem questionados se o assunto deveria 

ser mais abordado 395 (97,3%) responderam que sim por meio 

da televisão, 340 (83,70%) nas escolas, 329 (81%) por meio de 

palestras, 326 (80,30%) na atenção primária e 281 (69,20%) 

disseram que o jornal seria a melhor forma de abordagem 

(SOUZA et al., 2020). 

Os participantes reponderam que sabem quem pode ser 

um doador e um receptor de órgãos com 84 (59,6%) e 77 

(54,6%), respectivamente. Considera-se que um receptor de 

órgãos deve está inscrito na lista única de espera para a 
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realização do transplante, tem que ter compatibilidade entre 

doador e receptor, assinatura e consentimento expresso do 

receptor ou de seus pais ou responsáveis legais (BRASIL, 

2001). Ressalta-se que não foram encontrados publicações 

sobre transplantes de órgãos relacionados a estudantes de 

enfermagem.   

Na questão, “Você sabe para onde é notificada a 

existência de um potencial doador de órgãos e tecidos?”, a 

resposta foi não com 101 (71,6%). A notificação de um potencial 

doador de órgãos em ambiente hospitalar está intimamente 

relacionada à notificação da morte encefálica, com vistas a isso, 

estudo observou um notório crescimento de tal notificação a 

cada ano na instituição hospitalar pesquisada devido (SOUZA, 

2020). Reitera-se que esse crescimento pode estar relacionado 

à implementação da equipe de enfermeiras capacitadas na 

busca de paciente com diagnóstico de morte encefálica, ou 

seja, um possível potencial doador.  

Quando existe a identificação de um potencial doador na 

Terapia Intensiva ou Pronto Socorro, há a obrigatoriedade de 

notificação compulsória à Central de Notificação, Captação e 

Distribuição de Órgãos e Tecidos (CNCDO), descentralizados 

em Organização de Procura de Órgãos (OPO) (SILVA et al., 

2020). 

Observou-se que a maioria desconhece para onde é 

notificada a existência de um potencial doador de órgãos e 

tecidos.  Esse fato é preocupante, pois, tais alunos e futuros 

profissionais, podem deixar passar despercebido um ou mais 

potenciais doadores pelo desconhecimento da existência de 

uma Central de Transplantes que controle essas notificações e 

envie as equipes capacitadas para que sejam iniciados os 
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trâmites necessários à efetivação da doação e transformação 

desse potencial doador em doador efetivo de órgãos.   

Obteve-se respostas positivas nas 12ª e 13ª, com 

escores de 74 (52,5%) e 116 (82,3%), respectivamente, e na 

14ª seu resultado correspondeu a 80 (56,7%) em resposta 

negativa. Considera-se como Potencial Doador, todo indivíduo 

que esteja em coma aperceptivo ou arreativo, que não 

apresente nenhuma doença que inviabilize a doação de um ou 

mais órgãos, quando a condição clínica é suspeita de preencher 

os critérios de morte encefálica, ou seja, um paciente é 

considerado potencial doador a partir do momento que se inicia 

(abre) o protocolo de morte encefálica (WESTPHAL, et al., 

2016). 

As Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos 

e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) são responsáveis por 

identificar possíveis doadores de órgãos e tecidos no hospital e 

notificar às Centrais Estaduais de captação e distribuição de 

órgãos. Dentre  as  principais  funções  desta  comissão, 

destacam-se:  identificar  os  potenciais  doadores; organizar o 

processo  de  doação e captação  e  articular-se  com  todas  as  

unidades necessárias  para  atender  aos  casos  de  possível 

doação. No  fechamento  da  avaliação  de  um  doador viável, 

todas   as   informações   levantadas   pela CIHDOTT    e    

encaminhadas    à    OPO    são posteriormente direcionadas à 

respectiva Central de   Notificação,   Captação   e   Distribuição   

de Órgãos    (CNCDO) (COSTA et al., 2019). 

 Considera-se ainda que esta é uma etapa vital no 

processo de doação de órgãos, pois, somente após a 

autorização familiar é que o processo doação/transplante se 

desenvolve efetivamente.  



DOAÇÃO DE ÓRGAOS PARA TRANSPLANTE NA VISÃO DOS 
DISCENTES DE ENFERMAGEM 

782 
 

Observa-se déficit de conhecimento quando perguntado 

se a central de transplantes é responsável pelas notificações do 

potencial doador com 72 (51,1%) para a afirmativa “não sei”. 

Cabe à Central de Notificação Captação e Distribuição de 

Órgãos (CNCDOs) de cada estado determinar as regras a 

serem  seguidas  pelas  equipes  quanto  ao  tempo  de  resposta  

de  aceitação  dos  órgãos,  bem  como  de  sua  retirada. No  

Brasil,  as  CNCDOs  são  o  ponto  de  partida  para iniciar  o  

processo  de  doação,  a  partir  da  notificação  de morte 

encefálica, e são responsáveis por concluir o  processo  de  

distribuição  dos  órgãos  e  tecidos  obtidos  para transplante 

(VIOLIN;HAYAKAWA, 2017). 

No entanto, um fato que chama a atenção é que os 

discentes referem não ter conhecimento se a Central de 

Transplantes é ou não a responsável por receber as 

notificações. Essa falta de conhecimento pode estar 

intimamente relacionada à baixa abordagem da temática 

durante a graduação em enfermagem.  

Identifica-se que 129 (91,5%) tem conhecimento da 

existência de uma lista de espera para recepção de órgãos, 

respaldado essa afirmativa pela portaria n. 2.600/2009 no qual 

institui o Sistema de Lista Única para potenciais receptores 

brasileiros (BRASIL, 2009). Esse conhecimento dos 

participantes deve-se está relacionado a alta divulgação da 

temática na mídia.  

Na décima sétima questão, “Quando é notificada a 

existência de um potencial doador de órgãos e tecidos, 

esse doador é mantido nos parâmetros hemodinâmicos?”, 

a maior parte dos discentes respondeu “não sei” com 82 

(58,2%). A equipe de enfermagem desempenha papel 
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importante na manutenção das funções vitais do potencial 

doador, sendo necessário conhecimento científico e técnico aos 

aspectos da morte encefálica, pois a viabilidade dos órgãos ou 

tecidos a serem doados depende diretamente de sua adequada 

conservação (COSTA;COSTA;AGUIAR, 2016). A morte 

encefálica desencadeia falência múltipla de órgãos devido a 

alterações hemodinâmicas, exigindo dos profissionais vigilância 

intensiva, manutenção das funções vitais do potencial doador 

para assegurar estabilidade e qualidade dos órgãos e tecidos 

(COSTA et al., 2017). 

Define-se morte encefálica como sendo a cessação 

irreversível das funções encefálicas de causa conhecida e 

constatada de modo indiscutível, no qual 103 (73%) 

concordaram com o conceito apresentado. Corroborando 

autores complementa que a morte encefálica é definida pela 

perda irreversível das funções do encéfalo (cérebro e tronco 

encefálico), manifestada por coma aperceptivo, ausência dos 

reflexos de tronco encefálico e apneia (WESTPHAL et al., 

2016). No Brasil, constata-se esse diagnóstico por meio de 

exames clínicos e testes complementares de imagem que 

comprove ausência de fluxo sanguíneo cerebral, atividade 

elétrica ou metabólica do cérebro. O exame clínico deve ser 

realizado com intervalo de tempo determinado conforme faixa 

etária, por profissionais médicos diferentes. Os exames 

complementares para diagnóstico de ME devem evidenciar a 

inatividade encefálica pela ausência de fluxo sanguíneo, 

atividade elétrica ou atividade metabólica por meio dos exames 

de eletroencefalograma, Doppler Transcraniano, angiografia 

cerebral e monitorização da pressão intracraniana (NOGUEIRA 

et al., 2017). 
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Tabela 2. Conhecimento sobre Morte Encefálica. Cuité-PB, 

2016. 
Variáveis n= 141 

19. Onde você adquiriu o conhecimento sobre morte 

encefálica? 
n % 

Disciplinas e atividades extracurriculares 68 48,2 

Artigos e eventos científicos 36 25,5 

Na mídia 65 46,1 

Não possui conhecimento de morte encefálica 17 12,0 

20. Você sabe quais as causas mais comuns associadas à 

morte encefálica? 
n % 

Parada Cardiorrespiratória 06 4,2 

Traumatismo Crânio Encefálico  24 17 

Acidente Vascular Encefálico e hemorragia intracraniana 49 34,7 

Traumatismo Crânio Encefálico e Hemorragia Intracraniana 58 41,1 

Parada Cardiorrespiratória, Traumatismo Crânio Encefálico e 

Acidente Vascular Encefálico 
66 46,8 

21. Você sabe qual o profissional responsável que pode dar o 

diagnóstico de Morte Encefálica? 
n % 

Médico intensivista 37 26,2 

Médico neurologista 85 60,3 

Enfermeiro  05 3,5 

Qualquer membro da equipe multiprofissional 23 16,3 

Médico da equipe transplantadora 03 2,1 

22. Caso o potencial doador necessite de manutenção, qual a 

unidade ele deve permanecer internado?  
n % 

Clínica Médica 19 13,5 

Emergência e Urgência  13 9,2 

Centro Cirúrgico 17 12,0 

Terapia Intensiva  94 66,7 

Fonte: autores, 2020. 
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Na Tabela 2, as questões 19, 20, 21 e 22 a maioria dos 

participantes assinalou mais de uma alternativa, por esse 

motivo a quantidade de respostas é maior que o quantitativo 

absoluto da amostra. 

 Considera-se a disciplina e atividades extracurriculares 

68 (48,2%) o local onde foi adquirido o conhecimento sobre 

morte encefálica, seguido 65 (46,1%) por meio da mídia, 36 

(25,5%) eventos científicos e 17 (12,0) não possui 

conhecimento.  9 (6,4%). Mostra-se o quão influente as 

atividades extracurriculares e a mídia na busca do 

conhecimento para enriquecimento na futura atuação 

profissional.  

 No entanto, pesquisadores constataram que embora  os 

estudantes reconheçam a complexidade do processo, ainda 

assim, é visível a necessidade de orientação e conscientização 

sobre o tema, para que uma melhor assistência de enfermagem 

possa ser prestada (CARLOS et al., 2016). 

 Destaca-se que em relação às causas mais comuns 

associadas à morte encefálica a parada cardiorrespiratória, 

traumatismo crânio encefálico e hipertensão intracraniana com 

66 (46,8%) seguido de Traumatismo Crânio Encefálico e 

Hemorragia Intracraniana 58 (41,1%), confirmando que os 

discentes de enfermagem desconhecem esse fato apesar de 

terem conhecimento sobre morte encefálica.  

 Estudo considera as causas mais frequentes de morte 

encefálica são o traumatismo cranioencefálico (TCE) e o 

acidente vascular encefálico (AVE) que somam mais de 90% de 

todos os potenciais doadores. Outras causas incluem tumores 

cerebrais, infecções do sistema nervoso central (SNC) e anoxia 

pós-parada cardiorrespiratória (WESTPHAL et al., 2016). 
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 A questão 21 foi se o participante sabe qual o profissional 

responsável que pode dar o diagnóstico de Morte Encefálica, 

em que prevaleceu 85 (60,3%) o neurologista, 37 (26,2%) 

médico intensivista e por qualquer membro da equipe 

multiprofissional com 23 (16,3%).   

 Considera-se os dados encontrados positivos e 

satisfatórios, uma vez que as duas alternativas mais 

frequentemente escolhidas pelos discentes foram as que 

mostravam os médicos neurologista e intensivista. Reforça-se 

esse resultado pelos pesquisadores que corroborando com a 

pesquisa em tela, em que de acordo com o decreto 2.268, de 

30 de junho de 1997, o diagnóstico de morte encefálica deve 

ser confirmado por, no mínimo, dois médicos, sendo um deles 

especialista em neurologia (WESTPHAL et al., 2016). 

 Evidenciou-se que 94 (66,7%) dos discentes acredita 

que a manutenção do potencial doador deverá ser realizada na 

terapia intensiva. Sabe-se que o cuidado a pacientes com morte 

encefálica caracteriza-se como uma atividade complexa, 

implementada pela equipe multiprofissional da terapia 

intensiva.  

 Destaca-se, nesse contexto, a atuação do enfermeiro 

como profissional responsável por prestar os cuidados diretos 

ao potencial doador de órgãos e tecidos e seus familiares, tendo 

fundamental importância no manejo das alterações 

fisiopatológicas da ME e monitorização hemodinâmica. Assim, 

o sucesso do transplante está intimamente relacionado à 

manutenção ideal do potencial doador na terapia intensiva e 

manutenção do potencial doador. O processo de doação e 

transplante de órgãos é complexo e a participação do 

enfermeiro é fundamental no que se refere à viabilização de 
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órgãos e tecidos para transplantes. Desta forma, uma das 

atuações desse profissional integra em prestar assistência de 

enfermagem ao doador elegível em morte encefálica e à sua 

família (BASILIO; PEREIRA; RODRIGUES, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Demonstram-se resultados positivos em pontos como o 

conhecimento dos discentes sobre o que é doação e 

transplante de órgãos, conhecimento do estado de coma, 

capacidade do enfermeiro em identificar e notificar a existência 

de potenciais doadores de órgãos e conceito de morte 

encefálica.  

 O enfermeiro é deve ter um conhecimento teórico, 

científico e prático eficiente sobre as questões que envolvem a 

doação e o transplante de órgãos, bem como o conhecimento 

das entidades responsáveis por receber as notificações e as 

legislações pertinentes, para que possam atuar nesse campo.  

 Espera-se que os discentes e docentes da enfermagem 

despertem para a abordagem sobre doação e transplantes de 

órgãos na formação acadêmica e profissional quanto na 

publicação de artigos na literatura científica.    
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RESUMO: Introdução: LPP é um dano localizado na pele e/ou 
tecidos moles subjacentes, e um dos principais setores 
hospitalares que apresentam susceptibilidade para seu 
desenvolvimento são as UTI responsáveis pelo atendimento 
aos pacientes críticos, com risco iminente de morte oferecendo 
tratamento específico e ininterrupto, por profissionais 
especializados. O objetivo foi identificar as principais 
intervenções de enfermagem relacionadas às LPP nos 
pacientes críticos internados em UTI. Materiais e métodos: 
scoping review realizado em agosto de 2020, mediante busca 
de estudos em bases de dados e catálogo de teses e 
dissertações. Incluídos artigos disponíveis na íntegra 
gratuitamente, online, dissertações e teses, no escopo temporal 
dos últimos cinco anos, sem recorte de idiomas; excluídos 
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artigos duplicados, referentes a produtos específicos e 
validação de instrumentos, que não responderam à questão de 
pesquisa. A amostragem final foi de 14 publicações.  
Resultados e Discussão: as principais intervenções de 
enfermagem, segundo os artigos analisados se dividiram entre 
medidas preventivas gerais para evitar o surgimento de LPP, 
identificação dos principais fatores de risco existentes em uma 
UTI, e direcionamentos e incumbências específicos da 
enfermagem para assistência do paciente. Conclusões: tem-
se como principais intervenções/ações de enfermagem o uso 
de instrumentos como escalas para pontuar o risco individual 
de cada paciente, avaliação do perfil clínico (de modo holístico) 
e a prescrição de ações para a equipe de enfermagem. 
Palavras-chave: Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva. 
Lesão por pressão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O paciente é considerado crítico quando apresenta 

alteração em um ou mais órgãos vitais, instabilidade 

hemodinâmica, distúrbios graves, necessidade de controle 

rigoroso ou terapias de maior complexidade, sendo assim 

caracterizado como propenso à internação em uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). Logo, tem-se tendência à imobilidade 

por longos períodos, além da exposição a diversos fatores 

preponderantes para o aparecimento de lesões por pressão 

(ALENCAR et al., 2018). 

Lesão por Pressão (LPP), segundo o National Pressure 

Ulcer Advisory Panel (NPUAP), é um dano localizado na pele 

e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma 

proeminência óssea, relacionada ao uso de dispositivo médico 
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ou a outro artefato. Resulta da pressão intensa e/ou prolongada 

em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido 

mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada 

pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e por sua 

condição (NPUAP, 2016). 

 São classificadas em quatro estágios: o estágio um é 

percebido a partir da pele íntegra com eritema não branqueável. 

Já o estágio dois, é caracterizado pela perda da pele em sua 

espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida é 

viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e também pode 

se apresentar como flictema intacto ou rompido. O estágio três, 

por sua vez, apresenta perda da pele em sua espessura total, 

sendo frequente a presença de tecido de granulação e epíbole, 

lesão com bordas enroladas. Nesse estágio, esfacelo e/ou 

escara podem estar visíveis. O estágio quatro é mostrado pela 

perda tissular e da pele, em sua espessura total, com exposição 

da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. 

Esfacelo e/ou escara também podem estar visíveis, além da 

epíbole, descolamento e/ou túneis, os quais ocorrem 

frequentemente (NPUAP, 2016). 

 A lesão ainda pode ser não classificável, quando há 

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; ou Tissular profunda se 

houver 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 (NPUAP, 

2016).  
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Um dos principais setores hospitalares que apresentam 

susceptibilidade para o desenvolvimento de LPP são as UTI, 

sendo as responsáveis pelo atendimento aos pacientes críticos, 

com risco iminente de morte e oferecem tratamento específico, 

de forma ininterrupta, por profissionais especializados 

(ALENCAR, et al., 2018). 

Nos Estados Unidos da América (EUA), a prevalência de 

LPP numa análise de 42.817 internados foi de 21,5% em UTI. 

Já estudos brasileiros, revelam alta incidência de LPP em UTI 

brasileiras. Uma análise dos seus fatores de risco em 160 

pacientes internados na UTI de um hospital universitário na 

cidade de São Paulo evidenciou incidência de 34,4% de LPP. 

Outro estudo brasileiro, também realizado na UTI de um 

hospital de ensino, mostrou incidência de 41,02% dentre os 

pacientes internados (ZIMMERMANN, et al., 2018). 

 Diante do processo da LPP, agravante a ser observado 

para promoção da segurança do paciente, a equipe 

multiprofissional tem fundamental importância na prevenção e 

tratamento desse acometimento. A enfermagem se torna 

protagonista no seu manejo pela maior quantidade de tempo 

em contato com o paciente e na inserção de medidas de 

controle e prevenção (IBPS, 2017). 

Entre as principais medidas preventivas ao surgimento 

de LPP, estão o uso de escalas para detectar o risco e a 

suscetibilidade do paciente ao seu acometimento, assim como 

a elaboração de um plano de cuidados direcionado e 

individualizado a cada paciente, para detectar esses fatores e 

tratar a integridade da pele prejudicada (ALMEIDA, et al., 2020). 
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 Sendo a LPP um indicador para a qualidade da 

assistência de enfermagem, e precisando, cada vez mais, de 

atenção à sua prevenção para uma melhor qualidade de vida e 

assistência ao paciente, é fundamental a abordagem das suas 

principais intervenções e cuidados perante esse evento, 

complementando assim o arcabouço profissional para um 

melhor norte assistencial. Este estudo fornece dados científicos 

para a comunidade científica, faz um mapeamento das 

principais intervenções da prática assistencial, contribuindo 

para a redução das LPP em UTI, redução de gastos e um 

melhor direcionamento assistencial da equipe de enfermagem. 

Tendo em vista os pontos supracitados, este estudo tem 

como objetivo identificar as principais intervenções de 

enfermagem relacionadas às lesões por pressão nos pacientes 

críticos internados em unidades de terapia intensiva. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo corresponde a uma scoping review, 

que é um tipo de estudo usado para mapear os conceitos-chave 

que sustentam uma área de pesquisa, bem como para 

esclarecer definições de trabalho, e/ou os limites conceituais de 

um tópico. Foi elaborada segundo orientações fornecidas pelo 

Joanna Briggs Institute (PETERS et al., 2020). A pesquisa 

seguiu checklist do Preferred Reporting Items for Systematic 

reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews 

(PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018) e foi registrada na 

plataforma Open Science Framework (osf.io/guxm6). 

https://osf.io/guxm6


INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM LESÕES POR PRESSÃO NOS 
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO 

796 
 

Com o objetivo de verificar as scoping reviews ou 

protocolos semelhantes ao objetivo desta pesquisa foi 

realizada, em agosto de 2020, uma consulta nas seguintes 

plataformas: International Prospective Register of Systematic 

Reviews (PROSPERO), Open Science Framework (OSF), The 

Cochrane Library, JBI Clinical Online Network of Evidence for 

Care and Therapeutics (COnNECT+) e Database of Abstracts 

of Reviews of Effects (DARE). Os resultados dessa consulta 

identificaram a necessidade da elaboração de novos estudos 

com escopo para identificar as principais intervenções de 

enfermagem relacionadas às lesões por pressão nos pacientes 

críticos internados em unidades de terapia intensiva. 

 A questão de pesquisa foi elaborada a partir do método 

População-Conceito- Contexto (PCC), conforme orientações do 

Joanna Briggs Institute (PETERS et al., 2020), na qual o estudo 

delimitou: População: pacientes críticos com lesão por pressão 

internados em unidades de terapia intensiva; Conceito: 

intervenções de enfermagem relacionadas às lesões por 

pressão nos pacientes críticos internados em unidades de 

terapia intensiva; Contexto: unidades de terapia intensiva. 

Dessa forma, obteve-se a seguinte questão de pesquisa “Quais 

as principais intervenções de enfermagem relacionadas às 

lesões por pressão em pacientes críticos internados em 

unidades de terapia intensiva?”. 

A coleta de dados ocorreu no mês agosto de 2020. 

Foram efetuadas buscas em sete fontes de dados, a citar: 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Online Medical Literature Search and Analysis 

System (MEDLINE), Biblioteca Eletrônica Científica Online 
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(SCIELO), Web Of Science, Scopus e Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health (CINAHL). Para acesso a literatura 

cinzenta, foi utilizado o Catálogo de Teses e Dissertações 

(CAPES). Os descritores referentes ao tema foram 

selecionados através dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), sendo eles: “Enfermeiras e Enfermeiros”, “lesão por 

pressão” e “unidades de terapia intensiva”. Já no Medical 

Subject Headings (MeSH), foram selecionados os descritores 

“Nurses”, “Pressure Ulcer” e “intensive care units”. Aplicou-se o 

operador booleano AND para o cruzamento dos descritores, 

conforme apresentado na Figura 1: 

 

Figura 1. Sintaxe de busca nas fontes de dados. 

Fonte de dados Sintaxe de busca 

MEDLINE (tw:(unidade de terapia intensiva)) AND 

(tw:(lesão por pressão)) AND 

(tw:(enfermagem)) 

LILACS (tw:(unidade de terapia intensiva)) AND 

(tw:(lesão por pressão)) AND 

(tw:(enfermagem)) 

SCIELO ((unidades de terapia intensiva) AND (lesão 

por pressão)) AND (enfermagem) 

CINAHL (intensive care units) AND (Pressure Ulcer) 

AND (nurse) 

http://web-b-ebscohost.ez18.periodicos.capes.gov.br/ehost/breadbox/search?term=%28intensive%20care%20units%29%20AND%20%28Pressure%20Ulcer%29%20AND%20%28nurse%29&sid=cd905def-d409-4929-a366-1d12260de367%40sessionmgr101&vid=3
http://web-b-ebscohost.ez18.periodicos.capes.gov.br/ehost/breadbox/search?term=%28intensive%20care%20units%29%20AND%20%28Pressure%20Ulcer%29%20AND%20%28nurse%29&sid=cd905def-d409-4929-a366-1d12260de367%40sessionmgr101&vid=3
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SCOPUS (TITLE-ABS-KEY (intensive care units) AND 

TITLE-ABS-KEY (pressure ulcer) AND 

TITLE-ABS-KEY (nurse)) 

Web of 

Science 

((intensive care units) AND (Pressure Ulcer) 

AND (nurse)) 

Catálogo de 

Teses e 

Dissertações 

(CAPES) 

(unidades de terapia intensiva) AND 

(lesão por pressão) AND (enfermagem) 

Fonte: produzida pelos autores. 

 

Os critérios de inclusão adotados foram artigos 

disponíveis na íntegra gratuitamente, online, dissertações e 

teses, no escopo temporal dos últimos cinco anos (2016 a 

2020), sem recorte de idiomas. Foram excluídos artigos 

duplicados nas fontes de dados utilizadas, artigos referentes a 

produtos específicos e validação de instrumentos, que não 

responderam à questão de pesquisa.  

A análise dos artigos foi dividida em 3 etapas: sendo, a 

primeira, a seleção em fontes de dados a partir dos critérios de 

inclusão e escolha por títulos, resumos e removidas as 

duplicatas. A segunda etapa consistiu na leitura dos artigos 

anteriormente selecionados para identificar a correspondência 

com a questão de pesquisa. Já a terceira etapa, foi 

caracterizada pela leitura do material na íntegra dos quais 14 
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artigos foram selecionados para compor a amostra dos 

resultados, conforme apresentado na Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2. Fluxograma de busca. 

 

Fonte: produzida pelos autores. 

 

Os estudos selecionados na análise tiveram seu nível de 

evidência e grau de recomendação avaliados segundo a Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine (OXFORD CENTRE FOR 

EVIDENCE-BASED MEDICINE, 2009), onde os números 

variam de 1 ao 5 representando os níveis de evidência, sendo 

1 o maior nível de evidência, e decresce até o 5, representando 

o menor nível de evidência. As letras representam os graus de 
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recomendação, que sofrem variação do “A” ao “D”, sendo o “A” 

o mais consistente e o “D”, menos consistente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Posteriormente a leitura integral dos selecionados, foram 

incluídos na síntese 12 artigos e duas teses. Destes, 10 foram 

produzidos no Brasil e quatro em outros países, Turquia e 

Estados Unidos da América. As principais ocorrências foram 

nos anos de 2016 e 2018, com estudos, principalmente, 

descritivos e revisões integrativas. Na figura 3, apresenta-se um 

quadro com informações referentes a: referência, ano, país de 

publicação do estudo; principais resultados; tipo de estudo, 

nível de evidência e grau de recomendação, segundo a Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine. 

 

Figura 3. Quadro com a amostra em síntese dos resultados. 

Referênci

a/  

Ano/ País 

Resultados Tipo de 

Estudo/ 

Nível de 

Evidência/ 

Grau de 

Recomend

ação 
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ZIMMERM

ANN et al./ 

2018/ 

Brasil. 

Em sua amostra, encontrou a 

escala de Braden e a de C&J 

como as mais usadas.  

Revisão 

integrativa/ 

5/ D 

MANGAN

ELLI et al./ 

2019/ 

Brasil. 

Define como principais meios de 

prevenção: a avaliação do 

paciente, identificação dos fatores 

de risco, exame físico e avaliação 

motora na admissão, aplicação da 

escala, uso de instrumentos para 

dispersão da pressão e alívio em 

áreas com dispositivos médicos. 

Conclui que o hidrocoloide e o 

filme transparente são efetivos e 

defende a implantação de 

protocolos de prevenção 

baseados no gerenciamento de 

risco e a aplicação de um plano de 

cuidados baseados em 

evidências. 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 
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FARIAS et 

al./ 2019/ 

Brasil. 

Surgimento de LPP em pacientes 

com mais de 59 anos, com 

comorbidades e com internação 

de 3 a 54 dias. Defende o 

investimento em educação e de 

capacitação profissional, e a 

implantação de protocolos para 

seu tratamento. 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 

SILVA; 

PALU; 

BRUSAMA

RELLO/ 

2018/ 

Brasil. 

  

A forma de prevenção mais 

encontrada foi o 

reposicionamento. Destaca o uso 

de ações padronizadas e 

protocoladas para prevenção e 

manejo de LPP. 

Revisão 

integrativa/ 

5/ D 

MENDON

ÇA et al./ 

2018/ 

Brasil. 

Idade superior a 59 anos, 

hipertermia e edema foram os 

fatores mais associados ao 

surgimento de LPP. As principais 

medidas preventivas encontradas 

foram o reposicionamento, uso de 

cobertura hidrocolóide, higiene, 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 
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rodízio de dispositivos médicos, 

manutenção da cabeceira do leito 

elevada e inspeção diária. 

KARAYUR

T et al./ 

2016/ 

Turquia. 

A idade média foi de 62 anos. Os 

principais fatores de risco 

encontrados foram ventilação 

mecânica, tempo de 

permanência, hipotensão, edema, 

nutrição ineficaz, hemodiálise e 

uso de vasopressina. 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 

COX; 

SCHALLO

M/ 2017/ 

Estados 

Unidos da 

América. 

Corrobora no uso de escalas 

preditivas de risco. Define como 

principais fatores de risco a 

imobilidade, incontinência e 

lesões. Conclui que a educação 

profissional é a maior diferença no 

aparecimento e manejo de LPP. 

Estudo 

descritivo/ 

5/D 

KÖSE et 

al./ 2016/ 

Turquia. 

Definiu o tempo de experiência 

prática do profissional como fator 

de maior cuidado na prevenção de 

LPP. Defende a implementação 

constante de treinamentos e 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 
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intervenções para agregação e 

atualização de práticas, além de 

melhora assistencial. 

JUNIOR et 

al./ 2019/ 

Brasil. 

Condições do paciente 

preexistentes e internação de 3 a 

72 favorecem o aparecimento de 

LPP. Há alta porcentagem de 

lesões em decorrência ao uso de 

dispositivos médicos. Estimula a 

educação permanente e um maior 

investimento nesse nicho, uso de 

escalas e protocolos. 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 

BERNARD

ES; 

CALIRI/ 

2016/ 

Brasil. 

Na prevenção das LPP menciona 

a mudança de decúbito e 

avaliação da pele como principais 

focos de atenção à equipe de 

enfermagem.  

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 

LI/ 2016/ 

Brasil. 

 

Levanta a implantação de 

protocolos para melhor 

desenvolvimento de atividades. 

As LPP foram mais constantes em 

pacientes com mais de 65 anos. 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 
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STRAZZIE

RI-

PULIDO et 

al./ 2018/ 

Brasil. 

Encontrou na ventilação 

mecânica, cuidados paliativos e 

idade maior de 59 anos os fatores 

que levaram à maior incidência de 

LPP. 

Coorte 

retrospectiv

o/ 2b/ B 

MENDON

ÇA/ 2017/ 

Brasil. 

Compara a efetividade no uso de 

colchão pneumático contra o de 

espuma viscoelástica na 

prevenção de LPP. Menciona 

como principais prescrições pela 

enfermagem a mudança de 

decúbito, uso de emolientes e 

higiene externa. 

Estudo 

descritivo/ 5/ 

D 

GULIN/ 

2017/ 

Brasil. 

Surgimento de LPP em 4 dias de 

internação, sendo influenciado 

pela clínica do paciente. Fatores 

preditores para LPP achados por 

esse autor foram: obesidade, 

instabilidades hemodinâmicas e 

idade maior de 60 anos. 

Estudo 

quantitativo 

e 

prospectivo 

(1/A) 

Fonte: produzida pelos autores. 
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As principais intervenções de enfermagem, segundo os 

artigos analisados se dividiram entre: medidas preventivas 

gerais para evitar o surgimento de LPP, identificação dos 

principais fatores de risco existentes em uma UTI para os 

pacientes e os direcionamentos e incubências específicos da 

enfermagem para assistência do paciente crítico. 

 Como medidas preventivas, foram encontradas: uso de 

escalas individuais para predição de risco de LPP, plano de 

prevenção multiprofissional e individual, uso de filme 

transparente ou hidrocolóide em áreas de maior propensão ao 

aparecimento de LPP, mudança de decúbito, higiene externa, 

troca da fixação de forma regular dos dispositivos médicos 

acoplados no paciente, manutenção da higiene, promoção de 

medidas que tornem o períneo limpo e seco, rodízio do sensor 

do oxímetro, elevação da cabeceira do leito em 30 graus e uso 

de superfícies de apoio para dispersão da pressão corporal 

(BERNARDES; CALIRI, 2016; MANGANELLI et al., 2019; 

MENDONÇA et al., 2018; SILVA; PALU; BRUSAMARELO, 

2018; ZIMMERMANN et al., 2018). 

 Quanto aos fatores de risco identificados na amostra, 

tem-se: nutrição, estado clínico, comorbidades, perfil 

hematológico e metabólico, idade superior a 59 anos, 

hipertermia, edema, perfusão tecidual deficiente, hemodiálise, 

imobilidade e lesões que a propiciem, oxigenação inadequada 

dos tecidos, incontinência, período de internação, ventilação 

mecânica, cuidados paliativos, uso de drogas vasoativas (COX; 

SCHALLOM, 2017; FARIAS et al., 2018; GULIN, 2017; 

KARAYURT et al., 2016; LI, 2016; MANGANELLI et al., 2019; 
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MENDONÇA, 2017; MENDONÇA et al., 2018; STRAZZIERI-

PULIDO et al., 2018.). 

 Relacionado à assistência de enfermagem diretamente, 

foram encontrados: avaliação do paciente, exame físico na 

admissão e de forma regular na internação, avaliação da 

atividade motora, avaliação das condições da pele e de fatores 

de risco, práticas baseadas em evidências como a criação de 

plano de cuidados individuais e direcionados; além de ações 

protocoladas por equipes ou instituições hospitalar (COX; 

SCHALLOM, 2017; JUNIOR et al., 2019; MANGANELLI et al., 

2019; KOSE et al., 2016; MENDONÇA, 2017; MENDONÇA et 

al., 2018.). 

As escalas mais usadas foram a de Braden e a C&J. A 

primeira é genérica e mais difundida no ambiente crítico, sendo 

considerada padrão ouro para predição de risco de LPP; e a 

segunda é específica para uso em UTI, e foi a mais usada 

dentre outras do mesmo nicho (ZIMMERMANN et al., 2018). 

Bernardes, Caliri (2016) identificou que baixos escores de 

Braden, associados à uma maior quantidade de medicamentos 

e um maior tempo de internação são fatores altamente 

relacionados ao surgimento de LPP. 

Percebeu-se que na prevenção de LPP, o filme 

transparente tem maior custo-efetividade que o hidrocolóide, se 

colocados em áreas de alta propensão ao surgimento de LPP, 

como a sacral e maleolar, sendo mais efetivos antes dos sinais 

iniciais da LPP (MANGANELLI et al., 2019). 

A respeito das superfícies de apoio, usadas para 

proteger partes vulneráveis e redistribuir a pressão superficial 

uniformemente, existem os coxins, almofadas e colchões de 
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alta e baixa tecnologia (MANGANELLI et al., 2019). Dentre os 

colchões, os mais recomendados foram o pneumático ou de 

espuma reativa de alta especificidade (MENDONÇA et al., 

2018). 

O reposicionamento ou a mudança de decúbito do 

paciente foi relatado como o procedimento mais conhecido e 

realizado pela enfermagem, por ser uma das técnicas mais 

baratas e efetivas (MANGANELLI et al., 2019; SILVA, PALU, 

BRUSAMARELO, 2018). Ainda, deve ser orquestrado segundo 

o estado do paciente, associado à inspeção diária da pele e ao 

reposicionamento dos dispositivos médicos como máscaras, 

cateteres e oxímetro (MENDONÇA et al., 2018). 

É contraindicada em casos de instabilidade 

hemodinâmica e inadequações na oxigenação e na ventilação 

do paciente, sendo esse um dos motivos relacionados à sua 

alta ocorrência em pacientes que fazem uso da ventilação 

mecânica, seja pelo longo período de imobilidade ou por uso 

contínuo de dispositivos médicos (MANGANELLI et al., 2019; 

MENDONÇA et al., 2018). 

A manutenção da higiene é fundamental para a 

continuidade da integridade da pele. A incontinência e a 

presença de secreções no períneo do paciente, em conjunto 

com a baixa mobilidade ou a imobilidade, podem alterar a 

tolerância da pele à pressão, afetando o mecanismo de barreira 

da epiderme (COX; SCHALLOM, 2017). 

Dentre todos os estudos analisados, a idade com a maior 

prevalência de LPP, foi a maior de 59 anos, e a propensão se 

tornou ainda maior se associada à ventilação mecânica e ao 

longo tempo de permanência, com mais de três dias (FARIAS 
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et al., 2018; JUNIOR et al., 2019; KARAYURT et al., 2016; LI, 

2016; MENDONÇA et al., 2018; STRAZZIERI-PULIDO et al., 

2018). 

Outros fatores que tornam os pacientes mais propensos 

e incide no surgimento de LPP mais altos são as comorbidades 

preexistentes como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e 

o seu estado clínico no momento, levando em consideração os 

suportes necessários à vida, como medicamentos, 

oxigenoterapia e nutrição parenteral (GULIN, 2017; 

KARAYURT et al., 2016). 

No estudo de Bernardes, Caliri (2016), identificou-se que 

o número de diagnósticos médicos e a quantidade de drogas 

usadas culminaram em uma alta prevalência de LPP. Os 

fármacos encontrados foram: analségicos não narcóticos, 

antibióticos, antieméticos, protetores gástricos e 

antihipertensivos; fármacos esses, muito usados em UTI e que 

merecem atenção da equipe de enfermagem. 

A avaliação do paciente de acordo com suas condições 

clínicas, pele e fatores de risco, são primordiais na admissão do 

paciente para o direcionamento do plano de cuidados 

multiprofissional e o de enfermagem e, posteriormente, de 

forma cíclica e diária para atualizações quanto ao estado e 

aprimoramento da assistência à saúde ao paciente 

(MANGANELLI et al., 2019). 

Ainda segundo Manganelli et al. (2019), a avaliação 

inicial do paciente permite uma rápida tomada de decisão a 

respeito do seu estado e qual suporte será necessário, sendo 

favorável na maior probabilidade de evitar o surgimento de uma 

LPP ou até impedir a piora de uma pré-existente. 
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As principais prescrições de enfermagem consistiram no 

uso de emolientes para hidratação da pele, uso de coxins, 

realização de higiene externa e manutenção do períneo limpo e 

seco (MENDONÇA, 2017). 

Dentre os achados, são revelados também as 

insuficiências da assistência de enfermagem perante o cuidado 

das LPP, o que indica uma fragilidade na prevenção de 

cuidados e na assistência à saúde. Os mais recorrentes 

apresentados foram: dificuldade na implementação de 

estratégias existentes, uma sistematização da enfermagem 

insuficiente, mal uso das anotações e da documentação quanto 

ao estado das lesões do paciente, ausência de aprazamentos 

de intervenções realizadas e o déficit de conhecimento sobre 

prevenção e manejo das LPP pelos profissionais desse nicho 

(BERNARDES; CALIRI, 2016; MANGANELLI et al., 2019; 

MENDONÇA et al., 2018; SILVA, PALU, BRUSAMARELA, 

2018). 

Farias et al. (2019) ainda indica, segundo dados 

comprovados pelo seu estudo, a construção e a implantação de 

protocolos relacionados a prevenção e ao tratamento de LPP, 

corroborando com a gerência de riscos e de cuidados de 

enfermagem, padronização de ações relacionadas ao cuidado, 

citados por outros autores (MANGANELLI et al., 2019;  SILVA, 

PALU, BRUSAMARELA, 2018). 

As limitações deste artigo estão relacionadas ao recorte 

temporal como critério de inclusão estabelecido e análise de 

poucos países para que se obtenha um panorama geral. Sendo 

assim, sugere-se uma pesquisa minuciosa e comparativa a 

outros lugares com índices de prevalência de LPP menores que 
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no Brasil, para melhorar assim a assistência aos pacientes 

críticos em UTI nesse país. 

 

CONCLUSÕES 

 

 As intervenções de enfermagem relativas às LPP 

encontradas consistiram em medidas preventivas gerais para 

evitar o surgimento de LPP, identificação dos principais fatores 

de risco existentes em UTIs, além de direcionamentos e 

incubências baseados em evidências para assistência ao 

paciente crítico.  

 Respectivamente, dessas grandes divisões, tem-se 

como principais intervenções/ações de enfermagem o uso de 

instrumentos como escalas para pontuar o risco individual de 

cada paciente, avaliação do perfil clínico, de modo holístico, e 

a prescrição de ações para a equipe de enfermagem. 

 Com base no exposto, é fundamental o investimento à 

prevenção de LPP, por meio de formação especializada aos 

profissionais de enfermagem que atuam em UTIs, estimulando 

assim às práticas baseadas em evidência em enfermagem e a 

educação continuada em serviços de saúde. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALENCAR, G. S. A. et al. Lesão por pressão na Unidade de Terapia 
Intensiva. Revista Nursing, São Paulo, v.21, n. 39, p. 2124-2128, 2018. 
Disponível em: http://www.revistanursing.com.br/revistas/239-
Abril2018/lesao_por_pressao_na_unidade_de_terapia_intensiva.pdf. 
Acesso em: 10 ago 2020. 

http://www.revistanursing.com.br/revistas/239-Abril2018/lesao_por_pressao_na_unidade_de_terapia_intensiva.pdf
http://www.revistanursing.com.br/revistas/239-Abril2018/lesao_por_pressao_na_unidade_de_terapia_intensiva.pdf


INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM LESÕES POR PRESSÃO NOS 
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO 

812 
 

ALMEIDA, I. L. S. et al. Escalas para prevenção de lesão por pressão em 
unidades de terapia intensiva: revisão integrativa. Revista da Rede de 
Enfermagem do Nordeste, Nordeste, v.21, n. 42053, p. 1-10, 2020. 
Disponível em: 
https://pesquisa.bvsalud.org/controlecancer/resource/pt/biblio-1087338. 
Acesso em: 28 ago 2020. 
BERNARDES, R. M.; CALIRI, M. H. L. Pressure ulcer prevalence in 
emergency hospitals: a cross-sectional study. Online Brazilian journal of 
nursing, Niterói, v. 15, n.2, p. 236-244, 2016. Disponível em: 
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5391. Acesso em 
28 ago 2020. 
CENTRE FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE. Levels of Evidence (March 
2009). Available from: https://www.cebm.net/2009/06/oxford-centre-
evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/. Access in: 28 Ago 
2020. 
COX, J.; SCHALLOM, M. Pressure Injuries in Critical Care: A Survey of 
Critical Care Nurses. Critical Care Nurse, Secaucus v. 37, n. 5, p. 46-56, 
2017. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966195/. Acesso 
em 28 ago 2020. 
FARIAS, A. D. A. et al. Ocorrência de lesões por pressão em unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. Revista Nursing, São Paulo. 
v. 22, n. 253, p. 2927- 2931, 2019. Disponível em: 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1023875.  Acesso em 
28 ago 2020. 
GULIN, F. S. Relação entre carga de trabalho de enfermagem e ocorrência 
de lesão por pressão em pacientes de terapia intensiva. 2017. 114p. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, 2017. 
Instituto brasileiro de segurança do paciente. Lesão por pressão pode levar 
até à internação prolongada, sepse e mortalidade. 16 de novembro de 2017. 
Disponível em: https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-
assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-internacao-prolongada-sepse-e-
mortalidade/. Acesso em: 10 ago, 2020. 
Instituto brasileiro de segurança do paciente. O que a enfermagem pode 
fazer para evitar a lesão por pressão? 3 de maio de 2017. Disponível em: 
https://www.segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/o-que-a-
enfermagem-pode-fazer-para-evitar-lesao-por-pressao/. Acesso em: 10 
ago, 2020. 
Instituto Brasileiro Para Excelência em Saúde. Classificação das lesões por 
pressão (Consenso do National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 
2016): adaptada culturalmente ao Brasil. 1 de julho de 2016. Disponível em: 

https://pesquisa.bvsalud.org/controlecancer/resource/pt/biblio-1087338
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5391
https://www.cebm.net/2009/06/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/
https://www.cebm.net/2009/06/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966195/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28966195/
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1023875
https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-internacao-prolongada-sepse-e-mortalidade/
https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-internacao-prolongada-sepse-e-mortalidade/
https://www.segurancadopaciente.com.br/qualidade-assist/lesao-por-pressao-pode-levar-ate-internacao-prolongada-sepse-e-mortalidade/
https://www.segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/o-que-a-enfermagem-pode-fazer-para-evitar-lesao-por-pressao/
https://www.segurancadopaciente.com.br/seguranca-e-gestao/o-que-a-enfermagem-pode-fazer-para-evitar-lesao-por-pressao/


INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM LESÕES POR PRESSÃO NOS 
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO 

813 
 

http://www.ibes.med.br/classificacao-das-lesoes-por-pressao-consenso-
npuap-2016-adaptada-culturalmente-ao-brasil/. Acesso em: 10 ago, 2020. 
JUNIOR, L. J. S. et al. Educação permanente: ferramenta de aprimoramento 
assistencial às lesões por pressão. Revista de enfermagem UFPE on line, 
Recife, v. 13, n. 5, p. 1115-1123, 2019. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/238112. 
Acesso em: 28 ago 2020. 
KARAYURT, O. et al.The incidence of pressure ulcer in patients on 
mechanical ventilation and effects of selected risk factors on pressure ulcer 
development. Turkish Journal of Medical Sciences. v. 46, p. 1314-1322, 
2016. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27966337/. Acesso 
em: 28 ago 2020. 
KÖSE, I. et al. Knowledge of Nurses Working in Intensive Care Units in 
Relation to Preventive Interventions for Pressure Ulcer. International 
Journal of Caring Sciences. v. 9, n. 2, p. 667-686, 2016. Disponível 
em:https://pdfs.semanticscholar.org/5ab8/e0594480d456223d8df4c20af4a6
e7c371c9.pdf. Acesso em 28 ago 2020. 
LI, D. The relationship among pressure ulcer risk factors, incidence and 
nursing documentation in hospital-acquired pressure ulcer patients in 
intensive care units. Journal of Clinical Nursing, Oxford, v. 25, p. 2336-
2347, 2016. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27302084/. 
Acesso em 28 ago 2020. 
MANGANELLI, R. R. et al. Intervenções de enfermeiros na prevenção de 
lesão por pressão em uma unidade de terapia intensiva. Revista de 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria- RS, 
v. 9, n. 41, p. 1-22, 2019. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/33881.  Acesso em 28 ago 
2020. 
MENDONÇA, P. K et al. Prevenção de lesão por pressão: ações prescritas 
de enfermeiros de centros de terapia intensiva. Texto & Contexto 
Enfermagem, Florianópolis, v. 27, n. 4, p. 1-10, 2018. Disponível 
em:https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072018000400310. Acesso em: 28 ago 2020. 
MENDONÇA, P. K. Lesões por pressão: ocorrência, fatores de risco e prática 
clínica preventiva dos enfermeiros em Centros de Terapia Intensiva. 2017. 
86p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
2017. 
PETERS, M. D. J. et al. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: 
AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (Editors). Joanna Briggs Institute 
Reviewer's Manual, JBI, 2020. Available from: 
https://reviewersmanual.joannabriggs.org/. Access in: 29 ago 2020. 

http://www.ibes.med.br/classificacao-das-lesoes-por-pressao-consenso-npuap-2016-adaptada-culturalmente-ao-brasil/
http://www.ibes.med.br/classificacao-das-lesoes-por-pressao-consenso-npuap-2016-adaptada-culturalmente-ao-brasil/
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/238112
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27966337/
https://pdfs.semanticscholar.org/5ab8/e0594480d456223d8df4c20af4a6e7c371c9.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5ab8/e0594480d456223d8df4c20af4a6e7c371c9.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27302084/
https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/33881
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072018000400310
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072018000400310
https://reviewersmanual.joannabriggs.org/


INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM LESÕES POR PRESSÃO NOS 
PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: REVISÃO DE ESCOPO 

814 
 

SILVA, M. T.; PALU, L. A.; BRUSAMARELLO, T. Prevenção de 
Complicações evitáveis em uma unidade de terapia intensiva: uma revisão 
integrativa. Revista Saúde e Pesquisa. Maringá, v.11, n.3, p. 613-621, 
2108. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-
967904. Acesso em 28 ago 2020. 
STRAZZIERI-PULIDO, K. C. et al. Pressure injuries in critical patients: 
Incidence, patient‐associated factors, and nursing workload. Journal of 
nursing management, Oxford, v. 27, p. 301-310, 2018. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30238676/. Acesso em 28 ago 2020. 
TRICCO, A. C. et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-
ScR): checklist and explanation. Annals of internal medicine. Philadelphia, 
v. 169, n. 7, p. 467-473, 2018. Available from: 
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850. Access in:29 ago 2020. 
ZIMMERMANN G. S. et al. Predição de risco de lesão por pressão em 
pacientes de unidade de terapia intensiva: revisão integrativa. Texto & 
Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 27, n. 3, p. 1-10, 2018. Disponível 
em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-
07072018000300500&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 28 ago 2020. 

 

 

 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-967904
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-967904
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30238676/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M18-0850
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-07072018000300500&lng=pt&nrm=iso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-07072018000300500&lng=pt&nrm=iso


REPERCUSSÕES DA PANDEMIA PELO SARS COV 2 NA CAPTAÇÃO DE 
ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES 

815 
 

CAPÍTULO 39 
 

REPERCUSSÕES DA PANDEMIA PELO 
SARS COV 2 NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS 

E TECIDOS PARA TRANSPLANTES 
 

Victor Kaiqui Silva SOUSA 1 

Maria Luiza Alves SOUZA 1  

Diego Elias PEREIRA 2 
1 Graduandos do curso de Nutrição, UFCG; 2 Orientador/Professor Mestre do Centro 

Universitário Unifacisa / Doutorando em Ciência e Tecnologia UFPB / Colaborador do Grupo 
de Pesquisa em Nutrição Experimental – UFCG.  

vitor2336@hotmail.com 

 

RESUMO: Um dos esportes que vem crescendo em 
popularidade no mundo é o ciclismo, com essa grande 
visibilidade, pesquisas se concentram em encontrar 
substâncias que possam exercer efeito ergogênico melhorando 
resultados de esportitas, entre estas substâncias está a beta-
alanina que aumenta a concentração de carnosina intracelular 
agindo como tampão fisiológico e retardando o tempo de 
surgimento de fadiga. O objetivo do atual trabalho é analisar os 
efeitos ergogênicos da suplementação crônica de beta-alanina 
sobre parâmetros fisiológicos de ocorrência comum no ciclismo, 
e a capacidade de otimizar o rendimento. Para realização da 
pesquisa foi realizado uma revisão bibliográfica em periódicos 
indexados nas bases de dados do Portal Periódico Capes, 
Scielo, Pubmed, Medline e Lilacs. Foram selecionados artigos 
nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre os 
anos de 2016 a 2020. De acordo com os resultado podemos 
observar que o uso de beta-alanina eleva as concentrações de 
carnosina muscular, melhorando parâmetros de estresse 
oxidativo e dano muscular decorrentes de exercícios 
extenuantes como o ciclismo; já no rendimento de ciclistas, 
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protocolos que utilizam dosagens entre 4,5-6,4 g/dia em 
atividades que compreendem uma margem de tempo entre 1 e 
4 minutos apresentam efeitos positivos. A suplementação de 
beta-alanina é um ótimo agente ergogênico, contribuindo com 
o aumento rendimento quando levado em consideração a 
dodagem e tempo de exercício. 
Palavras-chave: Carnosina. Esportes. Desempenho. Recursos 

ergogênicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico é um dos grandes pilares na 

construção de um estado estável de saúde, esse se apresenta 

de suma importância, uma vez que sua realização regular atua 

de forma protetora, auxiliando na prevenção das principais 

doenças crônicas não transmissíveis (SCATIGNA; 

D’EUGENIO; CESARINI, 2019). Por indução relativamente 

óbvia e na contramão da prática regular de exercícios físicos, a 

inatividade física contribui para o surgimento das doenças 

crônicas, ocasionando aumento dos gastos em saúde e 

consequentemente da mortalidade (GONZÁLEZ; FUENTES; 

MÁRQUEZ, 2017). 

De forma conceitual o exercício físico pode ser 

compreendido como a mobilidade corporal produzida pelo 

movimento do músculo esquelético, quando este é realizado de 

forma constante e estruturada contribui com a melhora da 

saúde e aptidão física do individuo (FLETCHER et al., 2018). A 

constância de tais práticas leva a modificações prospectivas 

que guiam para um seguimento de envelhecimento saudável, 

sendo estabelecido pelo desenvolvimento e manutenção da 

aptidão de realizar atividades básicas do cotidiano, 
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possibilitando dessa forma um bem-estar na terceira idade 

(LEYLAND et al., 2019).  

A nutrição destaca-se como potente aliado do exercício, 

tanto no que tange à saúde quanto ao melhoramento do 

desempenho de um esportista. O exercício induz um aumento 

das necessidades energéticas do organismo a fim de manter a 

atividade muscular satisfatória (WESTERTERP, 2016). As 

respostas adaptativas ao treinamento são determinadas por 

uma série de fatores, como duração, intensidade e tipo de 

treino, mas também perpassa pela alimentação que se 

caracteriza como um fator imprescindível, essas adaptações 

podem ser amplificadas ou atenuadas pela nutrição 

(JEUKENDRUP, 2017). 

Nos últimos anos, o ciclismo vem se tornando um dos 

esportes mais requisitados no meio esportivo, falando 

especificamente de atletas, as características fisiológicas, 

morfológicas, habilidades cognitivas, nacionalidade, aptidão 

para o risco e atratividade física estão entre os principais fatores 

determinantes para aumento de performance em competições 

de elite nas diferentes modalidades do ciclismo (PHILLIPS; 

HOPKINS, 2020). 

O ciclismo recreativo geralmente é praticado em níveis 

moderados de intensidade por períodos prolongados de tempo, 

sendo majoritariamente exercido pela via aeróbia, onde esta é 

definida como qualquer atividade física que produza aumento 

da frequência cardíaca e do volume respiratório para assim 

atender a demanda de oxigênio do músculo ativo (WANG; XU, 

2017). Já no ciclismo profissional, há uma alta intensidade e 

estresse metabólico anaeróbio em alguns momentos, quando 

essa intensidade é empregada, excede-se a potência crítica e 
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a partir disso a oxidação de carboidratos e gordura não 

consegue acompanhar o turnover de ATP, além disso, a 

produção excessiva de piruvato decorrente da glicólise excede 

a capacidade de atuação do ciclo de Krebs, resultando em 

aumento contínuo nas concentrações de lactato e hidrogênio 

(H+) intramuscular, sendo estes e outros componentes, 

importantes limitadores da tolerância ao exercício, diminuindo o 

tempo de surgimento de fadiga durante a corrida (BLACK et al., 

2017). 

Como importante estratégia para retardar a fadiga, está 

à suplementação crônica de beta-alanina, o efeito ergogênico 

apresentado pela sua utilização está na capacidade de 

aumentar os níveis de carnosina intramuscular, tendo uma 

significativa influência no exercício (SAUNDERS et al., 2016). A 

carnosina é um dipeptídeo citoplasmático de ocorrência natural, 

tendo diversas funções fisiológicas de grande relevância sendo 

formada pela combinação de seus aminoácidos constituintes, 

L-histidina e beta-alanina, através da ação da enzima carnosina 

sintetase (PERIM et al., 2019). A elevação das concentrações 

de carnosina proveniente da suplementação de beta-alanina 

atua no aumento e tamponamento intramuscular de íons de 

hidrogênio, atrasando o surgimento da acidose ocasionada pelo 

exercício de alta intensidade (SAUNDERS et al., 2016).  

Portanto, de acordo com os achado científicos, o atual 

trabalho tem como objetivo descrever os efeitos ergogênicos da 

suplementação crônica de beta-alanina sobre parâmetros 

fisiológicos de ocorrência comum no ciclismo, bem comosua  

capacidade de otimizar o rendimento. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica  realizado 

por meio de pesquisa em periódicos indexados nas bases de 

dados do Portal Periódico Capes, Scielo, Pubmed, Medline e 

Lilacs. Foram selecionados artigos nos idiomas português, 

inglês e espanhol, utilizando os seguintes indexadores: beta-

alanina, carnosina, ciclismo, estresse oxidativo, dano muscular 

e desempenho. 

Como critérios de inclusão foi levado em consideração 

artigos originais e artigos completos que compreendessem a 

temática de averiguação. Já como fatores exclusão teve-se: 

resumo de anais e eventos, bem como estudos que não 

apresentavam significativa colaboração para construção desse 

trabalho. 

Durante a pesquisa bibiográfica realizou-se ainda a 

utilização de filtro para que os artigos pesquisados datassem 

entre os anos de 2016 a 2020, como forma de manter o trabalho 

o mais atual possível. A partir da variável de interesse, para 

elaboração desta revisão foram utilizados 35 artigos que 

apresentavam maior relevância e atendiam aos critérios pré-

definidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

RECURSOS ERGOGÊNICOS 

 

Os recursos ergogênicos abrangem uma ampla 

categoria de tópicos, e de acordo com Porrini e Boʼ (2016), pode 

ser definido como qualquer método de treinamento, dispositivo 
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mecânico, prática nutricional, abordagem de caráter 

farmacológico ou técnica psicológica que apresente a ação de 

aprimorar a capacidade de desempenho e/ou ser possível 

auxiliar nas adaptações realizadas durante o exercício. A 

utilização de auxiliares ergogênicos sempre foi uma realidade 

no esporte, onde esses são usados para preparar o indivíduo 

para ações durante o exercício, melhorar a recuperação após o 

exercício ou auxiliar o treinamento intenso (KERKSICK et al., 

2018). 

Entre os agentes ergogênicos que aperfeiçoam a 

performance estão os suplementos alimentares. Nas palavras 

de Moriones e Santos (2017), suplemento nutricional é um 

produto utilizado por via oral onde em sua composição existe 

um “ingrediente dietético” para complementar a dieta e/ou 

melhorar a aptidão esportiva. Os suplementos englobam uma 

grande diversidade de produtos de origem não farmacológica, 

como vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, ácidos 

graxos e entre outros. 

No meio esportivo a suplementação de Beta-alanina tem 

se tornado febre, e vários estudos tratam sobre os efeitos 

benéficos de sua utilização. A beta-alanina é um aminoácido 

não proteogênico e não essencial, sendo produzido 

endogenamente pelo fígado, porém, esse aminoácido pode ser 

obtido pelos seres humanos através do consumo de alimentos 

como aves e carnes (ARTIOLI; SALE; JONES, 2018). Por si só, 

as propriedades ergogênicas da beta-alanina são 

limitadas; porém, esse aminoácido revela-se como precursor 

limitante da síntese de carnosina, dipeptídeo que tem sua 

síntese realizada em vários tecidos, dentres estes, no músculo 
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esquelético a partir dos aminoácidos L-histidina e β-alanina 

(ARTIOLI; SALE; JONES, 2018).  

A fadiga muscular é um dos grandes empecilhos no 

tocante ao desempenho humano em exercícios extenuantes, 

ela ocorre durante tarefas motoras de esforço máximo e 

submáximo que impõe alta demanda energética e forte 

dependência do metabolismo anaeróbico, sendo geralmente 

mensurada por uma redução na força de contração voluntária 

máxima dos músculos em trabalho (WESTERBLAD, 2016; 

HUNTER, 2017). Toda essa característica favorece a ação da 

carnosina. 

A molécula de carnosina demanda uma atenção especial 

devido a sua função, e essa importância parte de sua 

composição, a mesma apresenta em seu grupo imidazol um 

pKa quase neutro (POGOSTIN et al., 2019), dando a 

possibilidade desse dipeptídeo exercer seu papel vital de 

tampão fisiológico, pois pode aceitar facilmente prótons durante 

a acidose muscular, que representa um fator limitante durante 

as tarefas físicas.  

 

INFLUÊNCIA DA CARNOSINA NO PROCESSO OXIDATIVO 

 

A formação excessiva de radicais altamente reativos, 

pode compreender um prejuízo ao exercício, a produção de 

radicais livres caracteriza-se por um processo contínuo e 

fisiológico, executando funções biológicas relevantes, esses 

são conceituados como átomos ou moléculas que demonstram 

uma alta reatividade com um ou mais elétrons 

desemparelhados em sua camada mais externa e podem ser 

formados quando o oxigênio interage com certas moléculas 
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(CHANDRASEKARAN; IDELCHIK; MELENDEZ, 2017). O 

estresse oxidativo é instalado quando há um desequilíbrio entre 

a produção de radicais livres e a insuficiente degradação 

desses compostos por meio de sistemas antioxidantes que 

atuam como mecanismo de defesa interna (DAENEN et al., 

2018). 

Os radicais livres são divididos em dois grupos principais, 

onde estão presentes as espécies reativas de oxigênio (ROS) 

e espécies reativas de nitrogênio (RNS), dependendo de sua 

contração as espécies reativas de oxigênio desempenham 

papéis fisiológicos ou fisiopatológicos no corpo, quando essas 

substâncias apresentam-se em níveis adequados e localizados 

subcelularmente, tem a capacidade de participar da sinalização 

celular e na regulação do fenótipo (LARSEN; MATCHKOV, 

2016). Fontes de calor, estresse, irradiação, inflamação e 

qualquer aumento no metabolismo, incluindo exercícios, levam 

ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

(NIELSEN, 2018). 

A prática de exercícios regulares é uma ótima estratégia 

para melhorar as defesas antioxidantes do corpo, mantendo a 

saúde e resultando em qualidade de vida, entretanto, exercícios 

não habituais ou exaustivos podem corroborar efeitos 

prejudiciais à saúde, como danos musculares, inflamação e 

estresse oxidativo (HE et al., 2016). Os músculos esqueléticos 

consomem uma alta quantidade de oxigênio, para ser usado na 

respiração celular, gerando uma grande quantidade de 

espécies reativas de oxigênio como subproduto desse 

processo, cujo acúmulo desses radicais livres é um 

determinante habitual para promover perda tanto na quantidade 

quanto na qualidade muscular (GOMES et al., 2017). Segundo 
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Baumann et al. (2016), o declínio da qualidade muscular pode 

ser explicado pelo fato de que o aumento das concentrações de 

espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio 

ocasionam mudanças funcionais intracelulares, prejudicando a 

ativação da fibra na junção neuromuscular, acoplamento 

excitação-contração e na ciclagem de ponte cruzada dentro do 

conteúdo miofibrilar, diminuindo assim a eficiência muscular   

A suplementação crônica de beta-alanina leva ao 

aparecimento de efeitos ergogênicos já supracitados a partir da 

carnosina, esta, parece desempenhar também função 

imunológica no combate as espécies reativas de oxigênio, além 

de exercer uma importante função de desintoxicação de aldeído 

reativo, no músculo esquelético, sendo o aldeído um produto da 

peroxidação lipídica, que se acumula após o exercício intenso, 

podendo amplificar e prolongar o dano aos tecidos quando em 

condições de estresse oxidativo, toda essa ação protetora da 

carnosina pode vista durante a suplementação de beta-alanina 

(MATTHEWS et al., 2019). A figura 1 mostra os fatores que 

influenciam o aumento do conteúdo de carnosina muscular. 
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Figura 1. Fatores que podem modificar os aumentos no 

conteúdo de carnosina muscular com suplementação de beta-

alanina. 

 
Fonte: Perim et al. (2019) 

 

DANO MUSCULAR INDUZIDO PELO EXERCÍCIO 

 

Desde o surgimento até os dias atuais o esporte evoluiu 

de jogos disputados na forma de entretenimento e lazer para 

uma indústria profissionalizada, que se utilizando de recursos 

físicos, químicos e tecnológicos buscam alavancar resultados 

nunca antes visto. Entre um dos grandes vilões por essa busca 

de resultados está o processo de dano muscular induzido pelo 

exercício, que é um fenômeno transitório causado por 

exercícios não habituais e prejudiciais (HARTY et al., 2019), 
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que comumente se instala devido ao excesso de treinamento 

ou de carga.  

O dano muscular induzido pelo exercício consiste na 

ruptura estrutural dos sarcômeros, acoplamento excitação-

contração e sinalização de cálcio comprometidos, gerando uma 

resposta inflamatória e ativação de várias vias de degradação 

da proteína estrutural, tendo como consequência perda 

prolongada de força muscular, dor e níveis circulantes de 

proteína específica do músculo elevada, sendo o grau e a 

duração dessas injúrias variáveis após o exercício 

(BAUMERT et al., 2016). 

Não demora muito tempo para que sinais e sintomas do 

dano causado pelo exercício apareçam, e comumente 

persistem por vários dias após a interrupção do exercício, 

quase sempre incluem dor muscular, limiar de dor por pressão 

reduzida, edema localizado devido a grande mobilização de 

agentes inflamatórios, decréscimos temporários na capacidade 

máxima de geração de força e níveis elevados de enzimas 

intramusculares, como a creatina quinase (CK), lactato 

desidrogenase (LDH) e mioglobina (HARTY et al., 2019). 

Durante este processo outras proteínas também estão em 

níveis aumentados, como é o caso da proteína C reativa (PCR) 

e várias interleucinas, que se apresentam como marcadores de 

inflamação no dano muscular (PEAKE et al., 2017). 

Durante e após o exercício, o aumento da captação de 

oxigênio por diferentes vias metabólicas e consequente 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio pode induzir o 

surgimento de dano muscular diminuindo a capacidade de 

realizar trabalho (BAUMERT et al., 2016). Sendo a molécula de 
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carnosina mais uma vez ponto chave para melhorar esse 

parâmetro e otimizar o rendimento.  

 

β-ALANINA E DESEMPENHO NO CICLISMO 

 

Quando por meio de substâncias e/ou produtos 

consegue-se minimizar os efeitos deletérios oriundos do 

exercício, é possível perceber uma melhora do desempenho do 

atleta. A suplementação de beta-alanina já é bem documentada 

no meio científico em diversos esportes com diferentes níveis 

de esportistas; protocolos que usam de 4,5-6,4 g/dia desse 

suplemento estão associados à diminuição de fadiga muscular 

e seus efeitos são mais proeminentes em não atletas 

(ZANELLA; ALVES; SOUZA, 2017). Através dos resultados da 

tabela 1 é possível perceber os resultados decorrentes da 

suplementação de beta-alanina. 

 

Tabela 1. Efeitos da suplementação de beta-alanina no 
rendimento. 

ESTUDO OBJETIVO PROTOCOLOS RESULTADOS 

Bellinger 
e 
Minahan 
(2016)a 

Investigar 
os efeitos 
da 
suplementa
ção de β-
alanina no 
rendimento 
de ciclistas 
treinados 
em 
resistência 
durante o 

BA = 6,4 g/dia  
PLA = dextrose 
monohidratada. 
Suplementação 
ingerida em 4 
doses iguais 
durante 28 dias 
para 
carreamento. 
Após isso, 
passaram a 
ingerir 1,2 g/dia 

Na pós-carga 
(28 dias) BA 
melhorou 
significativamen
te o tempo de 
desempenho no 
contra-relógio 
de 4 km em 
comparação ao 
PLA.  
Porém, depois 
das 5 semanas 
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ciclismo de 
intensidade 
supramáxim
a exaustivo 
e um 
contra-
relógio de 4 
e 10 km. 

de BA ou PLA 
durante 5 
semanas.  

de 
suplementação 
o tempo de 
desempenho foi 
o mesmo para 
ambos os 
grupos. 
Já no contra-
relógio de 10 
km não foi 
possível 
observar 
diferenças entre 
os grupos nem 
na pós-carga 
(28 dias), nem 
nas 5 semanas 
após 
suplementação. 

Glenn et 
al. (2016) 

Avaliar os 
efeitos da 
suplementa
ção de BA 
por 28 dias 
no 
desempenh
o 
isocinético, 
força 
isométrica 
em 
mulheres 
másters. 

PLA = 8 g de 
dextrose; BA = 
800 mg + 8 g de 
dextrose). 
Ingeridos 4 
vezes por dia 
durante a 
intervenção de 
28 dias 
(totalizando 3,2 
g de BA por dia 
para os 
indivíduos no 
grupo de 
intervenção) 

O grupo 
suplementado 
com BA 
apresentou 
aumentos 
isocinéticos 
significativos da 
parte inferior do 
corpo após a 
intervenção 
durante 28 dias. 
Já no que diz 
respeito a força 
isocinética, a 
suplementação 
de BA não foi 
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capaz de afetar 
significativamen
te esse quesito. 

Silva et 
al. (2018) 

Examinar os 
efeitos da 
suplementa
ção de BA 
sozinha ou 
em 
combinação 
com BS, em 
um contra-
relógio de 
ciclismo 
baseado em 
trabalho 
projetado 
para simular 
o ciclismo 
de 1 km. 

BA (β-alanina= 
6,4 g/dia + 
placebo); BS 
(bicarbonato de 
sódio= 0,3 g/dia 
+ placebo ); 
BABS (β-
alanina= 6,4 
g/dia + 
bicarbonato de 
sódio= 0,3 
g/dia) ou PLA 
(placebo + 
placebo) 
durante 28 dias. 

Os grupos BA e 
BS sozinhos 
não 
promoveram 
aumentos 
significativos no 
desempenho 
em um contra-
relógio de 
ciclismo de 
curta duração 
em detrimento 
do PLA.  
Além disso, no 
grupo BABS 
houve uma 
redução de 
desempenho no 
mesmo contra-
relógio. 

Bellinger 
e 
Minahan 
(2016)b 

Avaliar a 
eficácia da 
suplementa
ção de BA 
em ciclistas 
treinados 
submetidos 
a contra-
relógios de 
ciclismo 
com de 
diferentes 

BA = 6,4 g/dia  
PLA = dextrose 
monohidratada. 
Suplementação 
ingerida em 4 
doses iguais 
durante 28 dias. 

Após os 28 dias 
o grupo BA não 
foi possível 
detectar 
benefício nos 
contra-relógios 
de 1 e 10 km 
quando 
comparado com 
PLA. 
Apesar de 
estatisticamente 
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compriment
os (1,4 e 10 
km)  e 
analisar a 
ingestão de 
BA em um 
tempo de 
supramáxim
o até a 
fadiga.  
 

o grupo BA não 
ter sido 
diferente de 
PLA, é possível 
exercer um 
certo benefício, 
uma vez que 
chegou muito 
próximo do 
limiar 
signifcativo 
(94% IC). 
Duante o teste 
supramáximo, o 
tempo de 
exautão foi 
significativamne
te melhorado 
para o grupo BA 
em confronto 
com PLA. 

BA= beta-alanina; PLA= placebo; BS= bicarbonato de sódio; IC= índice de 

confiança. 

 

Em estudos que utilizaram métodos de treinamentos 

para verificar desempenho através do tempo, houve resultados 

variantes devido à duração/comprimento do exercício. As 

pesquisas de Bellinger e Minahan (2016)b e Silva et al. (2018) 

que utilizaram distâncias de 1 km, não foi possível verificar 

diferença no grupo beta-alanina; no primeiro trabalho foi 

avaliado ainda distâncias de 4 e 10 km, e obteve como desfecho 

significativo para a suplementação apenas na distância de 4 

km. Para deixar ainda mais claro isso, o próprio Bellinger e 

Minahan (2016)a em outro estudo, que analisou distâncias de 4 
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e 10 km em duas oportunidades, depois de 28 dias e após 5 

semanas de suplementação com beta-alanina, constatou 

novamente no 28º dia que apenas em 4 km o resultado da 

suplementação foi positivo, sendo que após 5 semanas não 

pôde observar o mesmo fim para nenhuma das distâncias. 

Todos os resultados corroboram com a literatura, que 

demonstra que o efeito ergogênico da beta-alanina é visto mais 

fortemente em exercícios com duração entre 1 e 4 minutos, já 

em exercícios com durações inferiores ou superiores, a 

suplementação parece não imprimir efeito significativo 

(BRISOLA; ZAGATTO, 2019). 

Em um trabalho Glenn et al. (2016), avaliou a 

suplementação de beta-alanina durante 28 dias, agora visando 

parâmetros de força em mulheres ciclistas másters,  e os 

resultados demonstraram que o grupo suplementado com beta-

alanina foi capaz de aumentar a força isocinética da parte 

inferior do corpo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Em virtude dos fatos mencionados é possível dizer que 

o uso da suplementação de beta-alanina pode ser uma boa 

estratégia para melhorar parâmetros relacionados com o 

aparecimento precoce de fadiga ou a capacidade diminuída de 

realizar trabalho, no estresse oxidativo e dano muscular 

induzido pelo exercício, respectivamente. Além disso, no 

tocante ao desempenho mais expressivo, o uso de beta-alanina 

é bem sustentado na literatura quando utilizada por protocolos 

de dosagem entre 4,5-6,4 g/dia e em exercícios com duração 
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entre 1 e 4 minutos, não sendo capaz de expressar melhora em 

treinamentos inferiores ou superiores a essa margem de tempo. 
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RESUMO: No Brasil, a Atenção Básica (AB) é essencial para o 
estabelecimento do cuidado continuado e integral, e lhe cabe 
propiciar o contato entre os usuários e os serviços de saúde, 
além do primeiro atendimento de casos de 
urgência/emergência oriundos da demanda espontânea. O 
presente estudo tem o objetivo de verificar o conhecimento dos 
profissionais de saúde de uma Unidade Básica de Saúde 
acerca do Suporte Básico de Vida (SBV) no atendimento à 
Parada Cardiorrespiratória (PCR). Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal e quantitativo. Foi realizado com 11 
profissionais de saúde de uma Unidade Básica de Saúde, no 
período de maio a julho de 2019. Utilizou-se um questionário 
validado com 10 questões objetivas sobre SBV para verificar o 
conhecimento dos participantes da pesquisa. A média de 
acertos foi de 52,7%, com o mínimo de 30,0% e o máximo de 
80,0%, o que demonstra um conhecimento insuficiente de 
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grande parte da equipe principalmente em relação à PCR. 
Conclui-se que, apesar de tais ocorrências não serem 
frequentes na AB, o trabalhador precisa dispor do 
conhecimento necessário para estar apto a atender 
adequadamente, mediante o SBV, os indivíduos em PCR, pois 
a sua atuação interfere direta e consideravelmente no 
prognóstico, bem como na promoção da saúde e de maior 
sobrevida do paciente, garantindo uma assistência qualificada 
e segura neste cenário. 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Pessoal de saúde. 
Reanimação Cardiopulmonar. Centros de saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, conforme a Política Nacional de Atenção 

Básica (PNAB), aprovada pela Portaria Nº 2436/2017, a 

Atenção Básica (AB), a qual compreende as Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF), consiste 

na porta de entrada preferencial das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) e deve propiciar o contato entre os usuários e os serviços 

de saúde, com o desenvolvimento de ações de promoção, 

prevenção e reabilitação (BRASIL, 2017). 

 Somado a isso, a AB é essencial para o estabelecimento 

do cuidado continuado e integral, visando o acolhimento e a 

organização de estratégias e do processo de trabalho, de 

acordo com as carências da população adscrita às UBS, uma 

vez que essas estão localizadas próximo de onde aquela 

desenvolve suas atividades e reside, respeitando o princípio de 

território (BRASIL, 2017). 

Compete também à AB e aos trabalhadores das UBS, o 

atendimento à demanda espontânea, o qual deve estar pautado 
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no acolhimento, na escuta qualificada e nas boas práticas de 

atenção, com uma gestão local reflexiva, no intuito de 

proporcionar a assistência humanizada e resolutiva (BRASIL, 

2013). 

 A demanda espontânea deve colaborar para a 

legitimação da UBS como porta de entrada prioritária e 

preferencial das RAS do Sistema Único de Saúde (SUS). Para 

isso, a organização do processo de trabalho ocorre, dentre 

outras formas, pela classificação geral dos casos de demanda 

espontânea em situação não aguda e situação aguda ou 

crônica agudizada (BRASIL, 2013).  

Esta última abrange três tipos de atendimento: 

atendimento no dia (risco baixo ou ausência de risco com 

vulnerabilidade importante), atendimento prioritário  (risco 

moderado) e atendimento imediato (alto risco de vida), no qual 

se faz necessária a intervenção da equipe instantaneamente e 

exige a presença do médico (BRASIL, 2013). 

Neste ínterim, destaca-se ainda que é função da AB o 

primeiro atendimento de casos de urgência/emergência, o que 

torna imprescindível a organização das equipes com o intuito 

de priorizar esses tipos de necessidades oriundas da demanda 

espontânea, para a promoção de uma assistência segura com 

suporte apropriado para estabilização do usuário e, 

posteriormente, o seu encaminhamento para outros níveis de 

atenção da RAS (BRASIL, 2017). 

Salienta-se ainda que, apesar do acolhimento de 

situações de urgência e emergência ocorrerem na maioria das 

vezes nos hospitais e nos centros de pronto atendimento, a 

UBS está mais acessível à população, tendo em vista a 
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proximidade da sua localização em relação ao paciente e o 

vínculo prévio estabelecido com o mesmo (MORAES; PAIVA, 

2017).  

Tal atendimento no contexto da AB deve ser pautado nos 

primeiros socorros, conjunto de medidas de caráter 

emergencial prestado às vítimas que necessitam de 

intervenção imediata em âmbito pré-hospitalar, ou seja, até a 

equipe especializada chegar ao local e iniciar a sua assistência 

(COSTA et al., 2020). 

É pertinente apontar que existe diferença entre o 

acolhimento às situações agudas da UBS e do pronto-socorro, 

uma vez que a equipe de saúde da primeira conhece a 

população local antecipadamente e a sua história pregressa, e 

possibilita o retorno do paciente para o seu acompanhamento e 

fortalecimento do vínculo, o que configura a continuidade do 

cuidado cabível à AB (BRASIL, 2013). 

Diante disso, visto que a AB constitui uma parte do 

componente pré-hospitalar, acolher as situações aqui 

discutidas pode se fazer necessário em seu cotidiano, 

porquanto essas são inerentes à vida, e ela é responsável pelo 

atendimento inicial do paciente pertencente à sua área de 

cobertura com quadros agudo, como a 

Parada  Cardiorrespiratória (PCR), em que há iminência de 

morte (CLAUDIANO et al., 2020; SANTOS et al., 2019). 

A PCR, por sua vez, ocorre quando as funções do 

sistema respiratório e do sistema cardíaco são interrompidas, 

e, por conseguinte, há a perda de consciência, devido à 

cessação da oxigenação celular nos tecidos, bem como de 

ventilação espontânea (RAMSDORF et al., 2020). 
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Dentre as PCR que ocorrem fora do ambiente hospitalar, 

verifica-se a prevalência de dois ritmos cardíacos, da 

taquicardia ventricular e da fibrilação ventricular, haja vista que 

a sua maioria resulta de isquemias agudas, como o infarto 

agudo do coração (SANTOS et al., 2019). 

Outrossim, a PCR pode causar sérios prejuízos 

neurológicos irreversíveis e até o óbito, a depender do tempo 

decorrido entre a sua ocorrência e o início das manobras de 

reanimação cardiopulmonar (RCP), cuja finalidade é manter 

artificialmente o fluxo sanguíneo nos órgãos vitais, enquanto a 

circulação espontânea se restabelece. Logo, a fim de evitar ou 

minimizar os danos ao indivíduo, é preciso atendê-lo de forma 

rápida e imediata (CLAUDIANO et al., 2020). 

Quando se trata de UBS, a abordagem inicial à vítima 

com PCR deve ser feita segundo as diretrizes de Suporte 

Básico de Vida (SBV), o qual é composto por fases bem 

definidas: reconhecimento da PCR, acionamento do serviço 

médico de emergência (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU ou Corpo de Bombeiros), realização das 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar (principalmente 

compressões torácicas), abertura e  ventilação das vias aéreas, 

e a rápida desfibrilação (CASSINELLI et al., 2019; MORAES; 

PAIVA, 2017). 

Nesta perspectiva, é válido ressaltar que cada minuto 

sem atendimento significa uma diminuição das chances de 

sobrevivência em média de 7% a 10%. Ou seja, após 12 

minutos sem socorro, a probabilidade de sobrevivência é cerca 

de apenas 2,5%. Assim, são primordiais a agilidade e 

segurança na identificação da PCR e na execução do SBV, 
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para a promoção da saúde e bem-estar do indivíduo 

(GUIMARÃES et al., 2018). 

A respeito disso, é válido apontar que, segundo Lima 

(2016), o pensamento de “não preocupação” para eventuais 

casos de PCR é vigente na atenção básica, o que traz uma série 

de comprometimentos para a assistência, pois  a UBS atende 

diariamente pacientes considerados do grupo de risco, como 

diabéticos, idosos, gestantes e hipertensos (LIMA, 2016). 

Dessa forma, fica claro que as equipes de saúde da AB 

devem estar preparadas para identificar precocemente os 

casos de PCR, assim como para realizar as manobras 

referentes ao SBV com qualidade e eficiência, buscando a 

estabilidade do paciente, a fim de, em seguida, encaminhá-lo 

para outra unidade de maior complexidade (MORAES; PAIVA, 

2017). 

Não obstante, é pertinente acrescentar que se constata 

déficits na conjuntura apresentada, como, por exemplo, 

inadequações estruturais relacionadas aos recursos mínimos 

para a execução do SBV na UBS, além de problemas 

organizacionais e na disposição dos materiais requeridos nas 

manobras (CASSINELLI et al., 2019). 

Portanto, devido a isso, a efetuação do protocolo de SBV 

na AB é bastante dificultada e prejudicada, uma vez que as UBS 

não dispõem devidamente de materiais como DEA, bolsa-

válvula-máscara e oxigênio (canalizado ou cilíndrico) para 

socorrer uma pessoa em PCR (SANTOS et al., 2019). 

Ademais, observa-se, entre os profissionais da saúde, 

uma significativa carência de conhecimentos básicos acerca 

das noções de primeiros socorros, o que culmina em 
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insegurança perante quadros de emergência, e, dessa maneira, 

reflete negativamente na qualidade da assistência prestada 

(VIANA et al., 2020; JÚNIOR et al., 2016). 

 Diante disso, ao considerar que a PCR configura um 

quadro grave de estado de saúde do indivíduo, em que há risco 

de morte imediata, e cada atitude no SBV é determinante para 

a continuidade ou não da vida, é fundamental que o trabalhador 

da saúde adquira conhecimentos e habilidades para intervir de 

modo efetivo nessas circunstâncias (SANTOS et al., 2019).   

Destaca-se também a realização de treinamento regular 

e oportuno do profissional de saúde para o atendimento às 

urgências/emergências, mediante a capacitação para execução 

das manobras adequadamente, inclusive na AB, a fim de evitar 

danos e sequelas (JÚNIOR et al., 2016).  

Outrossim, os saberes e habilidades construídos em 

especializações sobre SBV são esquecidos consideravelmente 

ao longo do tempo, de modo que o profissional após, 

aproximadamente, um ano, não é mais capaz de aplicá-los com 

a mesma aptidão, fazendo-se necessário atualizações com 

frequência (CLAUDIANO et al., 2020). 

Então, torna-se clara a relevância dos conhecimentos 

provenientes da qualificação e capacitação contínuas, 

permanentes e aprofundadas neste contexto, pois promovem 

melhor desempenho e aperfeiçoamento das competências 

requeridas na atuação da equipe de saúde, contribuindo para 

melhorias nas atividades assistenciais (MARTÍNEZ et al., 

2018). 

Frente ao exposto, o presente estudo tem o objetivo de 

verificar o conhecimento dos profissionais de saúde de uma 
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Unidade Básica de Saúde acerca do Suporte Básico de Vida no 

atendimento à Parada Cardiorrespiratória. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

abordagem quantitativa. Foi realizado no período de maio a 

julho de 2019, na Unidade Básica de Saúde Armando Alvares 

de Padilha, localizada no bairro de Santa Tereza, no município 

de Parnamirim pertencente ao estado do Rio Grande do Norte.  

Esta é uma unidade municipalizada com modelo de 

atendimento básico – modelo Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), e possui duas equipes da ESF, cujas atividades são 

desenvolvidas com a participação do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF).  

 A população escolhida foi constituída por profissionais de 

saúde da UBS citada acima, de acordo com os seguinte critérios 

de inclusão: ser profissional da saúde na UBS eleita, estar no 

local de trabalho no momento da aplicação do questionário e 

atuar na assistência ao paciente.  

Foram excluídos os profissionais de saúde em exercício 

domiciliar, impedidos de sair dos atendimentos em consultório 

ou ocupados com atividades assistenciais e burocráticas no 

momento da aplicação do questionário. 

Desse modo, dos 15 profissionais de saúde da UBS em 

questão, a amostra dos que participaram deste estudo 

correspondeu a 11 trabalhadores: Médicos, Enfermeiro, 

Técnicos de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS). 
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O processo de coleta de dados iniciou-se a partir da 

aplicação de questionário de conhecimento sobre Suporte 

Básico de Vida, o qual foi previamente pesquisado na literatura. 

Após a pesquisa, utilizou-se o instrumento contido na tese de 

Costa (2017), que passou por processo de validação.  

Tal instrumento contém 10 questões fechadas acerca da 

cadeia de sobrevivência do atendimento cardiovascular de 

emergência intra-hospitalar, dos sinais de reconhecimento da 

PCR, dos passos pós-reconhecimento da PCR, da frequência 

e profundidade das compressões torácicas, da RCP em 

criança, do uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA) em 

criança, do uso do DEA em adulto, da condução parada 

cardíaca não testemunhada em criança, das ventilações após 

a intubação endotraqueal utilizando bolsa-valva-

máscara/insuflador manual, e da obstrução de vias aéreas por 

corpo estranho (OVACE) em adulto; e 1 questão aberta sobre 

o quanto o profissional se sentia preparado para prestar 

assistência a uma pessoa em PCR.   

Ademais, foi acrescentado ao instrumento um 

questionário sobre o perfil dos profissionais: a idade, o sexo, a 

formação profissional, o tempo de experiência na assistência, e 

ainda se possui alguma pós-graduação ou cursos de 

aperfeiçoamento, e se já realizou ou não curso relacionado à 

temática.  

A aplicação do questionário foi realizada no auditório da 

UBS, de acordo com o seu horário de funcionamento (em turnos 

matutinos e vespertinos), mediante contato prévio daquele com 

os profissionais da ESF. 
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Assim, na organização dos dados coletados, foi 

produzido um banco de dados eletrônico através do programa 

Microsoft Excel. Na etapa de análise, os dados foram 

exportados para o software SPSS® versão 20.0 do Windows, 

para ser efetuada avaliação descritiva com frequências 

absolutas e relativas, máximo, mínimo, média e desvio padrão 

(DP) dos escores das variáveis.  

Ademais, para determinar o nível de conhecimento, 

foram consideradas as avaliações realizadas em universidades 

brasileiras, que adotam níveis de aprovação entre 50 e 70% de 

aproveitamento. Logo, neste estudo, o nível de conhecimento 

satisfatório foi atribuído ao profissional que respondeu, no 

mínimo, 60% das questões corretamente (média de 50 e 70%). 

O presente trabalho foi submetido para apreciação do 

comitê de ética da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-UFRN, e aprovado pelo mesmo, sob CAAE: 

08057819.2.0000.5537. A participação dos profissionais foi 

voluntária mediante autorização via Termo de Compromisso 

Livre Esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto à caracterização da amostra, apresentada na 

tabela 1, dos onze profissionais de saúde participantes deste 

presente estudo, sete (63,6%) eram do sexo feminino, e quatro 

do sexo masculino (36,4%). A idade em anos variou de 29 a 55 

anos, com uma média de 41,5 anos de idade, e um desvio 

padrão de 8,0 anos. 
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Relacionado à formação profissional (tabela 1), cinco 

(45,4%) são agentes comunitários de saúde (ACS), três 

(27,3%) são técnicos de enfermagem, dois (18,2%) são 

médicos e um é enfermeiro (9,1%), cujos tempos de experiência 

profissional variou entre 1 e 25 anos, com média de 13 anos, e 

desvio padrão correspondente a 7,5 anos.  

Referente à realização de curso ou especialização na 

área da temática, apenas dois (18,2%) profissionais referiram 

formação: um médico concluiu curso de suporte avançado de 

vida no trauma (ATLS) e um enfermeiro havia feito uma 

especialização em urgência e emergência. 

 

Tabela 1. Caracterização profissional dos participantes da 
pesquisa. Parnamirim/RN, Brasil 2019. 

VARIÁVEIS n % 

Sexo 
Feminino 7 63,6 
Masculino 4 36,4 
Formação profissional 
Agentes comunitários de saúde 5 45,4 
Técnicos de enfermagem 3 27,3 
Médico 2 18,2 
Enfermeiro 1 9,1 
Curso de aperfeiçoamento/especialização na área  
Sim 2 18,2 
Não 9 81,8 
Curso de suporte básico de vida   
Sim 7 63,6 
Não 4 36,4 

TOTAL 11 100,0 
Fonte: Próprio autor, 2019. 
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Conforme o estudo realizado por Costa et al. (2020), o 

fato dos demais membros da equipe não terem realizado curso 

ou especialização voltados à temática implica no 

desconhecimento ou insegurança desses em relação a como 

proceder nas situações emergenciais, porque não detêm as 

competências requeridas. 

Além disso, 63,4% dos profissionais participantes do 

estudo afirmaram ter realizado cursos específicos de SBV, dos 

quais três fizeram curso de socorrista/primeiros socorros, dois 

participaram de minicurso, um fez o curso ATLS e um realizou 

curso de urgência e emergência.  

Entretanto, assim como constata Meira Júnior et al. 

(2016), apesar do grupo de profissionais já haverem passado 

por treinamento prévio, isso não implicou em melhor 

desempenho. 

Meira Júnior e colaboradores (2016) também enfatizam 

que além de compreender a capacitação como uma ferramenta 

para o bom desempenho da prática do SBV, deve-se considerar 

outras variáveis importantes. 

Tais variáveis compreendem as condições da 

capacitação ocorrida, as técnicas utilizadas, a carga horária do 

treinamento e o tempo decorrido desde a última capacitação, 

pois interferem no sucesso da aprendizagem e, assim, na 

fixação a curto e a longo prazo dos conhecimentos adquiridos 

(MEIRA JÚNIOR et al., 2016). 

Ainda é importante considerar que muitas vezes esse 

assunto em questão é explorado superficialmente nas 

instituições de ensino de nível médio, técnico e superior 

(MORAES; PAIVA, 2017).  
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Essa realidade, por sua vez, reflete na atuação 

profissional e, portanto, na prática assistencial, pois, a depender 

de como se dá o processo de ensino aprendizagem, a 

apreensão de saberes não é garantida (MORAES; PAIVA, 

2017). 

Também salienta-se que, em estudo realizado em UBS 

do município de Campinas, foi notado que, apesar dos 

enfermeiros terem realizado cursos e atualizações sobre o 

tema, o tempo transcorrido era muito superior a seis meses 

como é recomendado pela literatura, o que acarretou em uma 

série de falhas na sua atuação (MORAES; PAIVA, 2017). 

Conforme tabela 2, a qual apresenta a porcentagem de 

acertos das questões presentes no instrumento de avaliação 

após serem respondidas individualmente por cada integrante da 

equipe, as perguntas com maior índice de acerto foram sobre 

OVACE em adulto, que obteve 100,0% de acerto, quanto ao 

uso do DEA em criança com 81,8% de acerto, e a respeito dos 

sinais de reconhecimento da PCR cujo percentual de acerto foi 

de 72,7%.  

  Já as de menor índice de acerto foram as perguntas 

sobre a cadeia de sobrevivência do atendimento cardiovascular 

de emergência intra hospitalar, passos pós-reconhecimento da 

PCR e acerca das ventilações após a intubação endotraqueal 

utilizando bolsa-valva-máscara/insuflador manual 

respectivamente, com 27,3% de acerto cada uma. 
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Tabela 2. Porcentagem de acertos das questões sobre parada 
cardiorrespiratória dos profissionais da Unidade Básica de 
Saúde Armando Alvares de Padilha. Parnamirim/RN, Brasil, 
2019.  

QUESTÕES n % 

Obstrução de vias aéreas por corpo 
estranho (OVACE) em adulto 

11 100,0 

Uso do desfibrilador externo automático 
(DEA) em criança 

9 81,8 

Sinais de reconhecimento da Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) 

8 72,7 

Reanimação cardiopulmonar (RCP) em 
criança 

6 54,5 

Uso do DEA em adulto 5 45,5 

Condução da parada cardíaca não 
testemunhada em criança 

5 45,5 

Frequência e profundidade das 
compressões torácicas 

4 36,4 

Cadeia de sobrevivência do atendimento 
cardiovascular de emergência intra 
hospitalar 

3 27,3 

Passos pós-reconhecimento da PCR 
(solicitação de ajuda e RCP) 

3 27,3 

Ventilações após a intubação endotraqueal 
utilizando bolsa-valva-máscara/insuflador 
manual 

3 27,3 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

Nesta perspectiva, destaca-se que a qualidade da RCP 

é fator fundamental. Para tanto, deve-se realizar compressões 

com força, pelo menos 5 centímetros de profundidade, e 

rápidas, a frequência deve ser 100 até 120 compressões por 
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minuto, atentando sempre para o retorno total do tórax e 

minimizando as interrupções (AHA, 2020). 

No tocante aos acertos e erros das questões, o estudo 

realizado por Moraes e Paiva (2017) evidencia que apesar de 

aproximadamente 70% dos profissionais de saúde não 

cometerem equívoco acerca da identificação da PCR, foram 

encontrados erros expressivos na execução da sequência 

correta de atendimento no SBV, em que somente 14,7% dos 

participantes responderam corretamente. 

Dessa maneira, a análise dos dados supracitados 

revelam uma situação crítica e preocupante no que tange à 

assistência prestada pelos trabalhadores da AB, tendo em vista 

que, para desempenhar um SBV de boa qualidade, visando o 

bom prognóstico do paciente, é primordial não somente 

reconhecer a PCR, mas também  saber as etapas da cadeia de 

sobrevivência do Atendimento Cardiovascular de Emergência 

Intra-Hospitalar, e os passos para atendimento do paciente. 

Neste ínterim, destaca-se a atualização de 2020 da 

American Heart Association (AHA) para ressuscitação 

cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência, 

em que foi adicionado o sexto elo na cadeia de sobrevivência 

de PCR intra-hospitalar (PCRIH), ficando da seguinte maneira: 

o primeiro elo da cadeia aborda o reconhecimento e a 

prevenção precoce; segundo elo – acionamento do serviço 

médico de emergência; terceiro elo – realização de RCP de 

qualidade; quarto elo – desfibrilação; quinto elo – cuidados pós-

PCR; e sexto elo – recuperação (AHA, 2020). 

Isso corrobora para a compreensão de que, de fato, é 

indispensável que o profissional esteja devidamente preparado 
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para acolher e intervir com efetividade em casos de PCR, e 

iniciar os procedimento o mais rápido possível, com segurança 

e competência seguindo a sequência exata já preconizada pela 

AHA (MORAES; PAIVA, 2017).  

Ademais, ao questionar se, enquanto profissional de 

saúde, o participante da pesquisa se sentia preparado para 

prestar assistência a uma pessoa em PCR, oito participantes 

(72,7%) afirmaram sentir-se preparado.  

Contudo, como indica Costa e colaboradores (2020), 

apesar dos participantes demonstrarem preparação e 

conhecimento sobre a existência dos riscos e das diretrizes a 

serem consideradas e seguidas, há muito receio e insegurança 

no momento de agir frente às situações de urgência e 

emergência na ESF. 

 Por fim, o menor percentual de acerto foi de 30,0% e o 

maior foi de 80,0%, com desvio padrão de 15,6%, em que seis 

dos onze trabalhadores obtiveram o percentual de acerto igual 

ou superior a 60%, o mínimo considerado para avaliar o nível 

de conhecimento como satisfatório.  

Portanto, frente a esses dados, torna-se notório o nível 

de conhecimento insuficiente da equipe da UBS onde o 

questionário foi aplicado. 

 Semelhantemente, Meira Júnior e colaboradores (2016) 

evidenciam em sua pesquisa o grau insatisfatório dos 

conhecimentos e das habilidades da equipe da ESF analisada 

por eles.  

Em concordância, Santos et al. (2019) revela, através 

dos resultados do seu trabalho, lacunas existentes nas 

competências dos profissionais da AB relacionadas ao SBV. 
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  Por fim, acrescenta-se a recomendação da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia quanto ao ensino de SBV para toda a 

população, e reforça a importância da identificação dos fatores 

dificultadores para a sua concretização e qualidade na 

prestação de atendimento à pessoa em PCR, com o objetivo de 

manter o funcionamento cardíaco e cerebral do ser humano em 

PCR quando assistido fora do âmbito hospitalar (NOGUEIRA et 

al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos aspectos explanados, constatou-se que, 

apesar de mais da metade dos profissionais de saúde terem 

realizado cursos sobre a temática e da média de acerto ter sido 

de 52,7%, grande parte da equipe demonstrou conhecimento 

insuficiente principalmente em relação à PCR, haja vista que 

apenas seis participantes alcançaram um percentual de acerto 

igual ou superior a 60%, sem que houvesse 100% de acerto 

nenhuma vez. 

 Por isso, pode-se afirmar que a aquisição e fixação do 

conhecimento não dependem apenas da realização de cursos 

e capacitações, mas igualmente da frequência com que eles 

acontecem, além da sua qualidade e do aprofundamento dos 

assuntos abordados. 

Também observou-se um maior número de acertos nas 

questões sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho 

(OVACE) em adulto, uso do DEA em criança e sinais de 

reconhecimento da PCR.  
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Entretanto, foi obtida maior porcentagem de erros nas 

questões acerca de pontos indispensáveis para socorrer a 

vítima em PCR: cadeia de sobrevivência do atendimento 

cardiovascular de emergência intra-hospitalar, passos pós-

reconhecimento da PCR e ventilações após a intubação 

endotraqueal utilizando bolsa-valva-máscara/insuflador 

manual. 

 Dessa forma, constatou-se baixo grau de entendimento 

dos profissionais desta pesquisa sobre o tema, o que denota 

uma conjuntura indesejável da AB no tocante às competências 

da equipe de saúde quando se trata de SBV para socorrer 

pacientes em PCR. 

Essa conjuntura reflete direta e negativamente na 

qualidade e segurança da assistência aos pacientes durante 

uma PCR no contexto das UBS, em virtude de cada minuto sem 

intervenção apropriada reduzir as chances de vida da vítima 

significativamente. 

 Além disso, pode-se averiguar a real importância e 

necessidade da instauração de estratégias para promoção da 

educação continuada, como treinamentos, dentro do ambiente 

da UBS para todo o quadro de funcionários. 

Em especial, essas ações educativas devem ser 

direcionadas aos profissionais de saúde da ESF, no intuito de 

torná-los capacitados para efetivar o acolhimento e atendimento 

resolutivo para a população, inclusive em casos oriundos da 

demanda espontânea os quais requerem SBV, como a PCR. 

Outrossim, conclui-se que os resultados encontrados 

neste estudo são preocupantes, haja vista que a AB se torna 

cada vez mais expressiva e ganha espaço no âmbito da saúde 
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no Brasil, o que significa que mais facilmente os profissionais 

podem se deparar com eventos nos quais seja preciso ofertar o 

SBV ao usuário. 

Vale ressaltar que as UBS são consideradas portas de 

entrada do SUS e os profissionais destas unidades podem se 

deparar com situações de urgência e emergência, mesmo que 

não estejam devidamente preparados para o atendimento 

dessa natureza.   

Logo, ainda que tais ocorrências não sejam frequentes 

no nível da AB, o trabalhador precisa dispor do conhecimento 

necessário para estar apto a atender adequadamente, 

mediante o SBV, os indivíduos em PCR, pois a sua atuação 

interfere consideravelmente no prognóstico, bem como na 

promoção da saúde e de maior sobrevida do paciente, 

garantindo-lhe real e efetivamente uma assistência qualificada 

e segura neste cenário. 

Somado a isso, salienta-se a relevância do 

desenvolvimento de novos estudos acerca da temática, a fim de 

fomentar discussões sobre o conhecimento dos profissionais de 

saúde da Atenção Básica sobre o Suporte Básico de Vida no 

atendimento à Parada Cardiorrespiratória e, consequentemete, 

promover melhorias no cuidado. 
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RESUMO: Os protocolos de classificação de risco são uma 
importante ferramenta de atendimento que dinamizam e 
auxiliam a prestação do cuidado dentro das unidades de saúde, 
e dentro da rede de atenção podem encontrar algumas 
adversidades para a sua execução. O objetivo do presente 
estudo foi observar os principais desafios que dificultam a 
execução correta dos protocolos de classificação de risco. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa. A 
coleta dos dados foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), nas bases de dados eletrônicas: Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências em Saúde (LILACS), Banco de Dados em 
Enfermagem (BDENF) e Literatura Internacional em Ciências 
da Saúde (MEDLINE), no mês de maio de 2020. A busca dos 
artigos ocorreu a partir dos descritores em ciências da saúde 
(DeCS): Triagem, Acolhimento e Enfermagem em 
Emergências, combinados com o operador booleano AND. Foi 
observado que as maiores dificuldades encontradas estavam 
relacionadas à superlotação do sistema, falta de comunicação 
adequada entre os profissionais e pacientes e falta de 
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instruções e administração do conteúdo no processo de 
graduação. Portanto se faz necessário a solução dos problemas 
de base de superlotação do sistema e de comunicação dentro 
da unidade, e sempre que possível realizar uma atualização ou 
treinamento aos enfermeiros atuantes da rede para que dessa 
forma o protocolo possa ser executado como planejado. 
Palavras-chave: Acolhimento. Enfermagem em Emergências. 

Triagem 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir do lançamento da Política Nacional de 

Humanização (PNH), o Acolhimento com Classificação de 

Risco (ACCR) foi recomendada no Brasil pelo Ministério da 

Saúde (MS) em 2004, objetivando certificar que a população 

tenha um atendimento humanizado, resolutivo e acolhedor, 

sendo esse o primeiro contato do paciente com a assistência. É 

uma forma de triagem classificatória com o intuito de diminuir o 

tempo em filas de espera do paciente de acordo com sua 

gravidade clínica, visando priorizar o atendimento daqueles que 

não têm condições de aguardar e necessitam de assistência 

imediata (GODOI et al., 2016; COSTA et al., 2015). 

O MS preconiza que as instituições utilizem protocolos 

que sejam específicos para a Classificação de Risco (CR), no 

entanto, as instituições de saúde têm a liberdade de elaborar 

seus próprios protocolos de acordo com os recursos e o perfil 

local da rede de saúde, desde que sejam baseados nos já 

existentes, com a recomendação da prática sendo atribuída ao 

profissional de enfermagem. No âmbito internacional, existem 

diversos protocolos de Classificação de Risco, dentre eles o 

Emergency Severity Index (ESI), Australasian Triage Scale 
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(ATS), Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS), Manchester 

Triage System (MTS) e o Modelo Andorrano de triagem e 

sistema espanhol de triagem (MAT-SET) ( MALFUSSI et al., 

2018) 

De acordo com os estudos de Deus et al. (2018), o 

Sistema de Triagem de Manchester é o mais propagado no 

Brasil, ele é composto por cinco níveis de classificação tendo 

como base a sintomatologia dos pacientes, divergindo dos 

modelos ATS e CTAS, que contêm escalas de urgências 

estabelecidas. Então, a classificação de risco de urgência tem 

como objetivo que o acesso seja imediato nos casos de alto 

risco, além de facilitar o processo de trabalho da equipe e fazer 

com que o usuário tenha suas necessidades atendidas por meio 

das redes de atendimento. 

O Sistema Manchester de Classificação de Risco 

(SMCR) é representado por cinco cores que indicarão o tempo 

máximo para o primeiro atendimento médico. Com as cores 

sendo distribuídas em: Vermelha que indica atendimento 

imediato, sem tempo de espera; Laranja para condições de 

graves urgências com o atendimento em menos de dez 

minutos; Amarela que é considerada urgência, com tempo de 

espera de até 60 minutos; A cor verde é para casos de pouca 

urgência, onde o atendimento pode ser realizado em até 120 

minutos; Já o azul não é considerado urgente, a espera pode 

chegar a 240 minutos. A recomendação é que o paciente tenha 

sua CR indicada em até 10 minutos da sua entrada ao serviço 

de saúde (ANZILIERO et al., 2016). 

Conforme o que foi explicitado é considerado que os 

protocolos assistenciais regularizam o método de trabalho dos 

profissionais de saúde, em específico aos enfermeiros, que são 
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em maior parte os protagonistas deste processo de ACCR. 

Devido ao perfil técnico e cognitivo atribuído a essa classe, é 

permitida a execução de uma classificação de risco correta e 

efetiva, a partir das tecnologias em saúde que estão dispostas 

nos serviços. A enfermagem representa a primordialidade 

dentro das instituições de atendimento, em que a população 

almeja qualidade nos serviços prestados e resolução da sua 

situação clínica (DROGUETT et al., 2018)  

Entretanto, ações como o processo de trabalho 

fragmentado, equipes discordantes, assimetria de poderes e a 

superlotação dos sistemas de saúde, são grandes barreiras 

para a implementação desses protocolos e para a realização de 

uma assistência de qualidade.  Com isso, a motivação se deu a 

partir da curiosidade sobre o assunto estudado, relacionado a 

uma experiência vivenciada no sistema de saúde. Mediante a 

isso, surgiu a pergunta de pesquisa: Quais são as maiores 

dificuldades encontradas pelos enfermeiros na realização de 

classificação de risco? 

O objetivo do presente estudo é identificar, à luz da 

literatura, as principais dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros na realização da Classificação de Risco.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, 

decidiu-se pela Revisão Integrativa (RI), pela sua capacidade 

de agregar estudos de diferentes bases metodológicas, 

possibilitando a sintetização de informações para compor um 

único embasamento científico, evitando afetar a linha do 

conhecimento teórico já apresentada nos trabalhos utilizados. 
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Trazendo as possibilidades de formações de novas teorias a 

partir das sínteses dos dados apresentados. Para tanto, foram 

adotadas as etapas de identificar o tema e problema de 

pesquisa e seleção da hipótese, busca na literatura, 

organização e avaliação dos estudos, interpretação dos 

resultados e síntese dos conhecimentos, para a construção 

deste trabalho (SOARES et al., 2014). 

 A coleta dos dados foi realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), nas bases de dados eletrônicas: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino Americana 

e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS), Banco de Dados 

em Enfermagem (BDENF) e Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE), no mês de maio de 2020. A 

busca dos artigos ocorreu a partir dos descritores em ciências 

da saúde (DeCS): Triagem, Acolhimento e Enfermagem em 

Emergências, combinados com o operador booleano AND. 

Para a seleção dos artigos foram elencados como critérios de 

inclusão: artigos que estivessem disponíveis no idioma 

português, publicados no período entre 2015 e 2019, que 

abordassem o assunto acerca do tema estudado e textos 

completos disponíveis online.  

Foram excluídas as publicações com anos anteriores a 

2015, e outros tipos de documentos como tese, recursos 

educacionais abertos, não convencionais, mamografias, 

perguntas e respostas, recurso na internet e documento de 

projeto. Inicialmente com os descritores Triagem AND 

Enfermagem em Emergências foram encontrados 3.052, onde 

com o emprego dos critérios de inclusão e exclusão restaram 

55 artigos, a partir da leitura dos resumos foram utilizados 5 

artigos. E com o conjunto dos descritores Acolhimento AND 
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Enfermagem em Emergências, foram encontrados 158 artigos, 

e com a utilização dos critérios de inclusão e exclusão sobraram 

54 artigos, a partir destes foram utilizados 7 artigos. A amostra 

final foi constituída de 12 estudos para compor esta revisão 

mediante os que melhores se enquadraram com o objetivo 

proposto.  

Os resultados serão apresentados em forma de um 

quadro síntese, que abordará autoria do artigo, ano e local de 

publicação, tipo de estudo, e objetivos e resultados com o intuito 

de analisar de maneira efetiva as informações encontradas nos 

artigos utilizando-as para compor este presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro 1. Síntese das principais informações dos artigos, 

quanto à autoria dos artigos, título, Periódico, ano de publicação 

e objetivo do estudo. Natal, 2020. 

Autoria do 
artigo 

Título Periódic
o/Ano  

Objetivo Resultados 

DEUS, 
Gabriel 
Alves de 
et al. 

Acolhimento 
com 
avaliação e 
classificação 
de risco em 
um pronto  
socorro: 
estudo 
comparativo 
 

Arquivo
s de 
Ciências 
da 
Saúde, 
2018. 

Identificar se a 
classificação de 
risco realizada 
no acolhimento 
com avaliação e 
classificação de 
risco do pronto 
socorro está de 
acordo com o 
protocolo 
institucional. 

Eles 
apresentam 
uma 
necessidade 
para 
assistência de 
modo elevado 
que a 
quantidade de 
atendimentos. 

COSTA, 
Maria 
Antonia 
Ramos et 
al. 

Acolhimento 
com 
classificação 
de risco: 
avaliação de 

Escola 
Anna 
Nery, 
2015.  

 Avaliar o 
Acolhimento 
com 
Classificação de 
Risco (ACCR) 

A falta de 
busca por 
parte dos 
pacientes aos 
serviços de 
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serviços 
hospitalares 
de 
emergência. 

implantado em 
dois serviços 
hospitalares de 
emergência. 

atenção 
básica, 
causando uma 
falha na ordem 
do sistema de 
atenção à 
saúde e 
levando 
problemas a 
parte de 
urgência e 
emergência. 

SOUZA, 
Cristiane 
Chaves 
de et al. 

Análise da 
confiabilidad
e do Sistema 
de Triagem 
de 
Manchester: 
concordância 
interna e 
entre 
observadore
s. 

Revista 
Latino-
America
na de 
Enferma
gem, 
2018. 

Analisar a 
confiabilidade 
do STM para 
determinar o 
grau de 
prioridade de 
pacientes em 
serviços de 
urgência. 

Foi visualizado 
ocorrências  de 
desrespeito 
em relação às 
reclamações 
realizadas 
pelos clientes 
que tinham a 
necessidade 
em ser 
atendidos em 
um nível de 
maior 
prioridade. 

OLIVEIR
A, João 
Lucas 
Campos 
de et al. 

Atuação do 
enfermeiro 
no 
Acolhimento 
com 
Classificação 
de Risco: um 
estudo de 
metassíntese
. 

Ciência, 
Cuidado 
e 
Saúde, 
2016.  

Analisar, por 
meio de 
metassíntese, a 
atuação do 
enfermeiro no 
ACCR em SHE. 

Foi possível 
reconhecer o 
enfermeiro 
como 
protagonista 
na fase de 
implantação do 
dispositivo 
estudado, pelo 
impacto que 
suas ações 
exercem para 
o sucesso 
desta etapa. 

INOUE, 
Kelly 

Avaliação da 
qualidade da 

ACTA 
Paulista 

Avaliar a 
estrutura, o 

Grande parte 
dos 
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Cristina et 
al.  

classificação 
de risco nos 
serviços de 
emergência. 

de 
Enferma
gem, 
2015.  

processo e o 
resultado do 
sistema de 
triagem 
Acolhimento 
com 
Classificação de 
Risco 
implantado em 
serviços de 
emergência 
brasileiros, sob a 
perspectiva de 
profissionais de 
enfermagem. 

enfermeiros 
relataram não 
possuir 
instruções 
sobre a CR ou 
STM no 
processo de 
graduação. 
 

DURO, 
Carmen 
Lucia 
Mottin; 
LIMA, 
Maria 
Alice Dias 
da Silva; 
WEBER, 
Luciana 
Andressa 
Feil.  

Opinião de 
enfermeiros 
sobre 
classificação 
de risco em 
serviços de 
urgência. 

Revista 
Mineira 
de 
Enferma
gem, 
2017. 

Avaliar a opinião 
dos enfermeiros 
sobre a 
classificação de 
risco em 
serviços de 
urgência. 

Os 
enfermeiros 
indicaram que 
a classificação 
de risco 
organiza o 
fluxo de 
pacientes e 
diminui o 
tempo de 
espera, 
daqueles em 
estado grave, 
por 
atendimento. 
Discordaram 
que a 
classificação 
de risco 
proporciona o 
acolhimento e 
privacidade do 
paciente, 
assim como 
sobre a 
existência de 
capacitação 
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periódica para 
o exercício 
dessa 
atividade. 

ANZILIER
O, 
Franciele 
et al. 

Sistema 
Manchester: 
tempo 
empregado 
na 
classificação 
de risco e 
prioridade 
para 
atendimento 
em uma 
emergência.  

Revista 
Gaúcha 
de 
Enferma
gem, 
2016.  

Avaliar o tempo 
que antecede e 
o empregado na 
classificação de 
risco, prioridade 
para 
atendimento e 
destino dos 
pacientes 24 
horas após a 
admissão em 
um Serviço de 
Emergência. 

O obstáculo de 
superlotação 
torna-se a 
imagem mais 
frequente 
desse 
atendimento, 
sendo piorado 
por outras 
disfunções 
como 
adversidades 
organizacionai
s, trazendo 
mais 
complicações 
aos pacientes. 

FREITAS, 
Rodrigo 
Jácob 
Moreira 
de et al. 

A violência 
contra os 
profissionais 
da 
enfermagem 
no setor de 
acolhimento 
com 
classificação 
de risco. 

Revista 
Gaúcha 
de 
Enferma
gem, 
2017. 

Conhecer os 
tipos de 
violência e os 
fatores que 
contribuem para 
os atos violentos 
sofridos pela 
equipe de 
enfermagem no 
acolhimento 
com 
classificação de 
risco (ACCR). 

Evidencia-se 
que os 
profissionais 
sofrem 
violência por 
parte dos 
usuários, de 
outros 
profissionais e 
predomina a 
violência 
verbal. 
Apontam como 
causas a falta 
de informação 
do usuário, a 
postura 
profissional e a 
falha da 
atenção 
primária. 



DIFICULDADES ENCONTRADAS NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PELOS 
ENFERMEIROS 

866 
 

GODOI, 
Vanessa 
Carolina 
Grigini et 
al. 

Acolhimento 
com 
classificação 
de risco: 
caracterizaçã
o da 
demanda em 
unidade de 
pronto 
atendimento.
  

Cogitare 
Enferma
gem, 
2016. 
 

Caracterizar o 
atendimento dos 
usuários com a 
diretriz de 
Acolhimento 
com 
Classificação de 
Risco, em uma 
Unidade de 
Pronto 
Atendimento. do 
interior do 
Paraná. 

Grande 
problemática 
dentro da 
questão 
comunicativa 
entre os 
profissionais e 
os clientes no 
âmbito 
emergencial 
de saúde, que 
acabam 
pedindo e 
necessitando 
por melhores 
referências 
relacionadas 
ao 
funcionamento 
da CR. 

MALFUS
SI, 
Luciana 
Bihain 
Hageman
n de. 

Concordânci
a de um 
protocolo 
institucional 
de avaliação 
com 
classificação 
de risco.  

Texto & 
Context
o 
Enferma
gem, 
2018.  

Avaliar a 
concordância 
entre os 
enfermeiros na 
aplicação de um 
protocolo 
institucional de 
avaliação com 
classificação de 
risco em uma 
unidade de 
emergência 
hospitalar. 

A falha da não 
aplicação 
desses 
conteúdos 
referente a CR 
durante a 
formação 
apresenta um 
grande 
empecilho 
relacionado 
aos 
atendimentos 
realizados nos 
sistemas 
emergenciais 
da saúde. 

DROGUE
TT, 
Thamy 
Caamañ 
et al. 

Percepção 
da 
enfermagem 
sobre a 
qualidade do 

Revista 
de 
Enferma
gem da 

Avaliar a 
qualidade do 
Acolhimento 
com Avaliação e 
Classificação de 

Os 
enfermeiros 
são 
responsáveis 
por 
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Acolhimento 
com 
Classificação 
de Risco do 
serviço de 
emergência. 

UFSM, 
2018.  

Risco de um 
serviço de 
emergência 
segundo 
percepção dos 
profissionais de 
enfermagem. 

importantes 
partes do 
processo de 
ACRR visando 
a sua função 
de 
encarregados 
sobre o 
acolhimento no 
momento da 
consulta de 
enfermagem e 
em relação a 
equipe, tendo 
papel de 
orientação, 
elaboração de 
escalas e 
também a 
capacitação 
dos outros 
integrantes. 

RONCAL
LI, Aline 
Alves et 
al. 

Protocolo de 
Manchester e 
população 
usuária na 
classificação 
de risco: 
Visão do 
enfermeiro. 

Revista 
Baiana 
de 
Enferma
gem, 
2017.  

Compreender a 
visão do 
enfermeiro 
sobre a 
utilização do 
protocolo de 
Manchester e a 
população 
usuária na 
classificação de 
risco de uma 
Unidade de 
Pronto 
Atendimento 
(UPA). 

Devido à 
inversão de 
fluxo de 
usuários entre 
a rede básica e 
os serviços de 
urgência/emer
gência, 
resultou em 
superlotação 
da UPA e 
sobrecarga de 
trabalho; Os 
não usuários 
conhecem a 
real função de 
um 
atendimento 
de 
urgência/emer
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gência. 
Também foram 
identificadas 
fragilidades na 
gestão da 
UPA. 

Fonte: dados coletados, 2020.  

 

No ano de 2018 foram encontrados quatro artigos, de 

acordo com as pesquisas em 2017 e 2016, foram utilizados três 

artigos para cada ano, e no ano de 2015 foram achados dois 

artigos. Notando desta maneira, a maior prevalência de 

publicações no ano de 2018. Dentre as bases de dados o maior 

predomínio foi na BDENF contabilizando um total de cinco 

artigos, em seguida SCIELO com quatro artigos, LILACS com 

dois e MEDLINE com um artigo. 

É de conhecimento geral que o enfermeiro desde sua 

formação adquire noções relacionadas ao papel e a 

necessidade de se exercer a liderança dentro do ambiente de 

trabalho. Devido a suas diversas habilidades o enfermeiro 

possui um papel de extrema relevância dentro do ACCR, sendo 

o profissional de maior responsabilização sobre o cuidado do 

usuário e de maior notoriedade na operacionalização durante 

todo processo (OLIVEIRA et al., 2016) 

Sabe-se que os serviços de saúde que abrangem a área 

de urgência e emergência são significativos para a saúde de 

toda população, mas eles apresentam uma necessidade para 

assistência de modo elevado que a quantidade de 

atendimentos. Visto que no Brasil é verídico que este caso 

ocorre pelo fato da falta de busca por parte dos pacientes aos 

serviços de atenção básica, causando uma falha na ordem do 

sistema de atenção à saúde e levando problemas a parte de 
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urgência e emergência. O obstáculo de superlotação torna-se a 

imagem mais frequente desse atendimento, sendo piorado por 

outras disfunções como adversidades organizacionais, 

trazendo mais complicações aos pacientes. Desta forma, a 

superabundância na triagem desperdiça de diversos recursos e 

não apenas causa só o retardamento de tratamentos graves 

(RONCALLI et al., 2017) 

Corroborando com Roncalli et al. (2017), estudos de 

Duro, Lima e Weber, (2017) afirmam que, fatores como 

superlotação e baixa demanda de profissionais enfermeiros 

influenciam diretamente no processo de CR, pois essas 

questões acabam por dificultar a execução correta dessa 

atividade e somando-se a carga emocional e física que a 

complexidade dos serviços trazem aos profissionais da 

enfermagem, acabam por desgastar todo o processo de CR. 

Fazendo-se necessário assim, uma reorganização do 

dimensionamento dos profissionais de diversas categorias, 

para desta maneira conseguir atender todas as demandas 

solicitadas, buscando evitar problemas que possam complicar 

os cuidados prestados aos pacientes e melhorando dessa 

forma o fluxo atendimento.  

Os enfermeiros dentro das unidades de serviço de 

urgência e emergência acabam enfrentando, devido à falta de 

demanda profissional, uma carga emocional e psicológica que 

terminam por influenciar diretamente em fatores que 

possibilitam a não execução correta do ACCR, como por 

exemplo, a demora nos atendimentos. A falta desses 

profissionais tendem a acarretar um excesso de trabalho que 

podem gerar problemas dentro dos serviços de atendimento, 

com isso faz-se necessário dinamizar o processo de 
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dimensionamento de profissionais de diversas categorias da 

saúde, com enfoque no enfermeiro, mostrando a importância de 

contratação de mais profissionais para aprimorar a assistência 

(INOUE et al., 2015). 

Diante o cenário dos atendimentos de urgência no país 

que sempre encontram dificuldades para a quantidade recebida 

de pacientes, existe uma grande problemática relacionada ao 

aumento de violência no ambiente hospitalar em oposição ao 

profissional de saúde, especialmente aos enfermeiros que 

estão a frente da CR, devido a contrariedades como a questão 

da superlotação, excesso de trabalho, carência de profissionais 

e desprovimento de material. Contratempos como a violência 

crescem diariamente de maneira progressiva no cotidiano dos 

trabalhadores da área de saúde. Dentro da concepção da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que considera a 

violência nesses âmbitos como qualquer ação, incidente ou 

comportamento por meio de um indivíduo que é agredido, 

ofendido, prejudicado ou humilhado por outro em seu trabalho 

mediante resultado do mesmo (FREITAS et al., 2017). 

Autores como Malfussi et al. (2017), trazem que apesar 

que ocorram com menor incidência, ainda assim pôde ser 

visualizado ocorrências de desrespeito em relação às 

reclamações realizadas pelos clientes que tinham a 

necessidade em ser atendidos em um nível de maior prioridade, 

episódio denominado como undertriage no inglês. Divergências 

que são tidas em considerável gravidade terminam 

prejudicando a assistência no começo da terapia de tratamento 

durante o tempo em que esperam equivocadamente, podendo 

acarretar inclusive em morte, na ocasião em que devem esperar 

um tempo mais prolongado.  
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Os estudos de Inoue et al. (2015), identificaram uma 

fragilidade no momento de comunicação durante a CR entre a 

equipe multidisciplinar, tendo em vista que ruídos no processo 

de comunicação possam acarretar eventos adversos e 

incidentes que resultam em danos permanentes ou não ao 

paciente, além de comprometer o atendimento e nos casos de 

reavaliação de atendimento. Por isso, se faz importante o papel 

do enfermeiro no processo de liderança para desempenhar uma 

comunicação efetiva, bem como auxiliar no dinamismo dos 

diálogos entre as equipes em busca da melhoria da prática do 

ACCR.  

Em contrapartida, o compartilhamento de informações 

dentro da CR é um dos principais pontos quanto à percepção 

do paciente em relação ao fluxo de atendimento. De acordo 

com estudos de Duro, Lima e Weber (2017), existe uma grande 

problemática dentro da questão comunicativa entre os 

profissionais e os clientes no âmbito emergencial de saúde, que 

acabam pedindo e necessitando por melhores referências 

relacionadas ao funcionamento da CR, requerendo dessa 

maneira por parte dos profissionais uma melhor organização 

técnica e humanística da equipe.  

Segundo estudos de Souza et al. (2018), grande parte 

dos enfermeiros relataram não possuir instruções sobre a CR 

ou STM no processo de graduação. Contudo exista um 

conselho de recomendação para que os profissionais que 

sejam atribuídos para a CR possuam alguma experiência em 

campo, esse fator não é de todo uma regra. Para um correto 

manejo da técnica de CR o profissional deve integrar suas 

habilidades e conhecimentos junto aos sinais clínicos 

apresentados pelo paciente, com finalidade de classificá-los 
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com as cores corretas. Mediante a isso, a falha da não 

aplicação desses conteúdos durante a formação apresentam 

um grande empecilho relacionado aos atendimentos realizados 

nos sistemas emergenciais de saúde. 

Mesmo o ACCR sendo de encargo aos profissionais de 

enfermagem, dentro da realidade do sistema de saúde de 

emergências, essa ocupação acaba sendo realizada na maioria 

dos casos pelos servidores técnicos e auxiliares que não 

possuem as densidades tecnológicas necessárias para exercer 

o processo de maneira correta, provocando desta maneira uma 

falha dentro do sistema, devido a questão de que estes 

profissionais podem não receber o treinamento adequado para 

a execução dessa atividade (OLIVEIRA et al., 2016). 

A estrutura física é um ponto importante dentro das 

problemáticas encontradas pelos enfermeiros nos serviços de 

atendimento, tendo em vista que os profissionais não dispõe de 

um local apropriado para a realização da CR. A falta de um 

ambiente adequado interfere na qualidade dos serviços 

prestados, pois evidencia a falta de privacidade para os 

usuários que acaba por interferir no processo de assistência 

que tem como objetivo principal a manutenção da saúde sem 

danos ou morte aos pacientes (INOUE et al., 2015). 

Em suma, os enfermeiros são responsáveis por 

importantes partes do processo de ACCR, visando a sua função 

de encarregados sobre o acolhimento no momento da consulta 

de enfermagem e em relação à equipe, tendo papel de 

orientação, elaboração de escalas e também a capacitação dos 

outros integrantes para a realização adequada da assistência, 

pautada na sensibilidade de permanecer com um atendimento 

humanizado (OLIVEIRA et al., 2016). 
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CONCLUSÕES  

 

Mediante ao que foi exposto no trabalho, foi possível 

perceber a importância e relevância do profissional enfermeiro 

para a realização de um ACCR seguro e correto, porém, na 

realidade vários empecilhos surgem para dificultar o processo 

de execução dessa atividade, pontos como: estrutura física, 

comunicação, dimensionamento de profissionais e 

conhecimento técnico-científico foram os principais problemas 

listados como causadores de uma má execução desse 

processo de ACCR, acarretando diversos problemas para as 

instituições, pacientes e profissionais que acabam sendo 

afetados de forma direta e negativa, influenciando assim na 

qualidade dos serviços. Com isso espera-se poder   contribuir 

para a exposição das maiores problemáticas encontradas pelos 

enfermaeiros no ambiente de trabalho da rede de urgência e 

emergência na classificação de risco para que por meio destas 

soluções possam ser encontradas para a melhoria das práticas 

do cuidar dentro do sistema de saúde. 
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RESUMO: As doenças cardiovasculares são um grande 
problema de saúde pública, principalmente em tempos de 
isolamento social derivada da pandemia Covid-19. Neste 
contexto, foram necessárias adaptações na padronização de 
ações e protocolos no atendimento de pacientes acometidos 
pela PCR associada ao Covid-19. O objetivo deste trabalho é 
identificar na literatura científica, as mudanças na conduta no 
atendimento da parada cardíaca em adultos para o Suporte 
Básico de Vida (SBV), devido a pandemia do SARS-CoV-2. 
Trata-se de uma revisão integrativa, realizando um 
levantamento bibliográfico nas plataformas Science, PubMed, 
Google Acadêmico e SciELO, nos últimos 5 anos. As principais 
associações reformularam os protocolos com intuito de 
minimizar o risco de contaminação dos socorristas durante o 
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atendimento, visando a segurança do socorrista e aplicando 
medidas de biossegurança que são fundamentais para um 
atendimento seguro. As pesquisas realizadas apontam de 
forma indireta que há o risco de contrair a covid-19 no momento 
de realização das manobras de ressuscitação, pois a RCP é 
considerada como diretriz geradora de aerossóis. Mesmo 
sendo indispensável para a reversão do quadro de PCR, o 
procedimento apenas deve ser realizado de acordo com os 
protocolos de segurança e uso dos EPIs. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Parada Cardíaca. Covid-19. Contenção 
de risco biológico. 
 
INTRODUÇÃO 
  

  Parada cardíaca (PC) pode ser definida como uma 

“condição súbita e inesperada de deficiência absoluta de 

oxigenação tissular, seja por ineficiência circulatória ou por 

cessação da função respiratória”. Após uma PC, por arritmias 

graves o indivíduo apresentará perda de consciência em um 

tempo médio que varia entre 10 à 15 segundos após a 

interrupção da circulação sanguínea cerebral, e em 

aproximadamente 3 minutos caso não ocorra uma intervenção 

eficaz na vítima como manobras de reanimação cardiopulmonar 

(RCP), desfibrilação rápida ou retorno espontâneo da 

circulação as complicações como as lesões cerebrais se iniciam 

(HEART.ORG, 2019). 

Cerca de 17,7 milhões de pessoas ao redor do mundo 

morreram em decorrência de doenças cardiovasculares no ano 

de 2015, o que representa cerca de 31% de todas as mortes 

registradas no mundo (OPAS, 2017). 
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No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 

prevê que até o final deste ano, 400 mil brasileiros morram em 

decorrência de doenças cardiovasculares, colocando-a entre a 

principal causa de morte no nosso país, responsável por mais 

de 30% dos óbitos registrados. Isso representa em média 1 

morte a cada 90 segundos, 43 mortes por hora, gerando um 

total de mais de mil mortes por dia (SBC, 2020).  

Esse número pode apresentar-se bem maior em 

decorrência das medidas de isolamento social adotadas para 

enfrentamento da pandemia por Covid-19, pois a maior parte da 

população nesse período de reclusão devido à dificuldade de 

se manter em uma rotina de atividades físicas diárias e a 

adoção de uma vida sedentária favorece o ganho de peso de 

maneira acelerada e o surgimento de comorbidades como 

obesidade, hipertensão arterial, alterações da taxa glicêmica e 

outros transtornos de origem psicossocial a exemplo da 

ansiedade e depressão, o que pode favorecer esses indivíduos 

a desenvolver a conhecida síndrome metabólica os tornando 

grupo de risco para  doenças cardiovasculares (FERREIRA, 

2020).  

Uma pesquisa realizada na cidade de Nova York, revelou 

uma tendência na redução em cerca de 50% no número de 

consultas com cardiologistas e no número de tratamentos de 

emergências relacionadas a ataques cardíacos. Assim, a busca 

dos usuários que mantinham uma rotina de visitas regulares 

aos profissionais de saúde, ficou prejudicada por conta do 

receio que estes têm de adquirir/contaminar-se através de idas 

às unidades de saúde devido a Covid-19 (COHEN, 2020). 
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No Brasil, os agravos ocasionados pela Covid-19, que 

surgiu como uma pandemia em fevereiro de 2020 e 

transformou-se em uma emergência de saúde pública.  Mesmo 

com o implemento da tele consulta que favorece muito a 

disponibilidade e economia de recursos. O novo coronavírus 

tem exigido grande esforço por parte das equipes e do sistema 

de saúde para tratar os casos mais graves em grupos de risco, 

cerca de 15% apresentará a condição grave, e destes 5% 

necessitarão de internação em uma unidade de terapia 

intensiva e o uso de ventilação mecânica, provocando elevado 

risco de superlotação do sistema de saúde (CAETANO, 2020). 

A doença apresenta em sua fase II, também chamada de 

inflamatória, grande multiplicação viral e inflamação nos 

pulmões dependendo do caso desenvolvendo para um quadro 

de pneumonia viral, com tosse, febre, mas sem manifestações 

de hipóxia ou insuficiência respiratória. Na fase III é onde ocorre 

a hiper inflamação sistêmica extrapulmonar em todas as células 

que expressam receptores da enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2), atingindo agressivamente todo o 

epitélio pulmonar, intestino delgado, endotélio vascular 

(ocasionado pequenos trombos), pele, miocárdio, bulbo 

olfativo, tronco e córtex cerebrais (BARJUD, 2020). 

O contexto pandêmico acometido pelo vírus transformou 

os hábitos sociais do mundo inteiro, demandando urgência em 

pesquisas cientificas.  O coronavírus pertence uma família de 

patógenos que causam infecções respiratórias, identificado em 

31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan na China sendo 

chamado de SARS-CoV-2, pois se trata da variação do vírus. O 

primeiro contágio em humanos ocorreu em 1937, mas somente 
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em 1965 o vírus foi descrito como coronavírus, devido seu perfil 

microscópico. (MACEDO, ORNELLAS, BOMFIM, 2020) 

Os principais sintomas do covid-19 são: febre, coriza, 

congestão nasal, tosse, dispneia, mal estar e mialgia. Pacientes 

com coeficiente relevante de imunossupressão aguda ou 

crônica são mais propensos a desenvolver formas mais graves 

de manifestações do vírus e o risco de complicações e morte é 

maior naqueles com comorbidades, sobretudo em casos 

associados a doença cardiovascular. (ISEA, 2020)  

Semelhante a surtos ocorridos com SARS-CoV-1 e a 

MERS-CoV, a Covid-19 apresenta via de transmissão por 

gotículas menores ou iguais a 5µm por pessoas infectadas 

quando estas tossem ou espirram permanecendo no ar 

podendo infectar socorristas durante o atendimento como o que 

foi verificado no surto da SARS-Cov-1 em 2003 (TANG, 2020). 

Diante do contexto, esse estudo tem como objetivo, 

identificar na literatura científica, as mudanças na conduta no 

atendimento da parada cardíaca em adultos para o Suporte 

Básico de Vida (SBV), devido a pandemia do SARS-CoV-2.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nos meses 

de maio e junho de 2020, utilizando-se como palavras-chave: 

parada cardíaca, Covid-19, contenção de risco biológico, nas 

línguas portuguesa e inglesa. As bases de dados utilizadas 

foram Science, PubMed, Google Acadêmico e SciELO. artigos 

publicados em português e inglês; artigos na íntegra que 

retratassem a temática referente à revisão integrativa e artigos 
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publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos 

últimos 05 anos. Como critérios de inclusão têm-se artigos 

publicados entre 2015 a 2020 encontrados nestas bases de 

dados. 

 A amostra final desta revisão foi constituída por cinco 

artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão da 

pergunta sobre as mudanças de atendimento a parada cardíaca 

em pessoas com covid-19 que tiveram PC, atendendo aos 

critérios de inclusão como: as medidas de biossegurança que 

devem ser adotadas em casos suspeitos e confirmados de 

Covid-19 e o segundo referente a alterações ocorridas nos 

principais protocolos de atendimento pré-hospitalar no 

atendimento de PC, onde após o processo de leitura, foram 

avaliados de acordo com o objetivo do trabalho, desenho do 

estudo, e os critérios atendidos após pareamento foram cinco 

artigos, excluindo-se, assim, os artigos que não apresentavam 

como foco principal as mudanças no atendimento prestado por 

socorristas em PC no SBV e os riscos envolvidos em 

decorrência da pandemia do Covid-19. 

Tomando como referencial a resolução n° 510 de 7 de 

abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde o presente 

trabalho não necessita de aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa, uma vez que, as informações foram obtidas através 

de dados bibliográficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Fica claro que, a literatura científica colabora para uma 

reflexão e melhor entendimento das diretrizes e consensos no 
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que se refere aos riscos de contágio da Covid-19 para 

socorristas durante uma PC e como evitá-los através de boas 

práticas de atuação baseadas em evidências e seguindo 

protocolos seguros, colaborando de forma decisiva para 

aumento das taxas de sobrevida na PC em ambiente extra-

hospitalar e preservação da saúde de profissionais da saúde e 

socorristas leigos. Abaixo a tabela com os artigos coletados 

segundo método descrito. 

 

Tabela 1. Revisão de artigos com o tema “Mudanças no 

atendimento prestado por socorristas no SBV no atendimento 

de parada cardíaca em decorrência da pandemia do Covid-19.” 

ARTIGO 1:  

PERKINS, G. D. ET 

AL., 2020                        

 

OBJETIVO 

● Analisar os riscos de geração de aerossol 

e transmissão de infecções associadas 

a compressões torácicas, desfibrilação e 

ressuscitação cardiopulmonar e uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) 

durante intervenções de RCP. 

MÉTODO 

● Revisão sistemática. 

● Identificados 11 estudos sendo 5 sobre 

relatos de caso, 3 estudos observacionais 

e 3 estudos randomizados controlados 

em manequim. 

 

RESULTADOS 

● Encontrou evidências indiretas de que a 

ressuscitação cardiopulmonar estava 

associada à geração de aerossol e 

transmissão de infecção. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/horizontal-disease-transmission
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/resuscitation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/personal-protective-equipment
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● Não foram encontradas evidências de que 

a desfibrilação é um procedimento gerador 

de aerossóis. 

● Sugere que os profissionais de saúde 

considerem os riscos e benefícios de 

tentar a desfibrilação antes de 

paramentar-se de EPI para procedimentos 

geradores de aerossol. 

● Mesmo que a OMS liste a RCP como 

procedimento gerador de aerossol, os 

riscos associados aos componentes 

individuais de uma tentativa de 

ressuscitação não foram claramente 

delineados. 

 

ARTIGO 2:  TANG, 

SAMMER ET AL., 

2020 

 

OBJETIVO 

● Analisar diretrizes e protocolos de 

atendimento para pacientes com Covid-19 

pelo Conselho de ressuscitação do Reino 

Unido (RCUK) e do Serviço Nacional de 

Saúde do Reino Unido (NHS). 

MÉTODO 

● Revisão sistemática; 

● Relatos profissionais de paramédicos, 

recomendações do Standard infection 

control precautions (SIPCs),  National 

Health Service (NHS) e do Conselho de 

ressuscitação do Reino Unido (RCUK) 

para o manejo de pacientes confirmados 

ou suspeitos de infecção por Covid-19, e 

paramentação de profissionais de saúde 
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durante o atendimento de PC no ambiente 

intra-hospitalar. 

RESULTADOS 

● As diretrizes da RCUK não são 

específicas para atendimento pré-

hospitalar, mas podem ser adaptadas e 

aplicadas dentro de suas limitações. 

● RCUK sugere que a aplicação da 

desfibriladores durante uma o 

procedimento de parada pode ser 

realizado sem EPI, pois pode dispensar a 

necessidade de compressões torácicas e 

minimizar os riscos de exposição do 

socorrista. 

● Uma vez que a avaliação inicial do 

paciente tenha sido feita e o paciente 

tenha um ritmo chocável, até 3 choques 

são recomendados. 

● A RCUK recomenda aplicar o primeiro 

choque como de costume e depois 

reavaliar o ritmo após o primeiro choque, 

se o paciente permanecer em um ritmo 

chocável, aplique um segundo choque 

adicional. Se houver um retorno de 

perfusão verifique se há um pulso. Se o 

paciente passou para um ritmo não 

chocável, inicie as compressões torácicas 

com o EPI apropriado. 

● As diretrizes atuais do RCUK afirmam 

que a avaliação do ritmo e a desfibrilação 

não são procedimentos de geração de 

aerossol (AGPs);  

● A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é 

considerado AGP. 
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● As diretrizes internacionais atualmente 

listam a RCP como um AGP, mas elas 

não esclarecem universalmente quais 

as etapas do processo de RCP (por 

exemplo, desfibrilação, compressão 

torácica, vias aéreas e ventilação) são 

AGPs 

ARTIGO 3: SHAO, 

FEI ET AL,. 2020 

 

OBJETIVO 

● Descrever as características e resultados 

de pacientes com COVID-19 grave e 

parada cardíaca hospitalar em Wuhan, 

China. 

MÉTODO 

● Estudo observacional retrospectivo; 

● Os resultados de pacientes com 

pneumonia grave por COVID-19 após 

IHCA por um período de 40 dias foram 

avaliados retrospectivamente. Entre 15 de 

janeiro e 25 de fevereiro de 2020, dados 

de todas as tentativas de ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) para que 

ocorreram em um hospital de ensino 

terciário em Wuhan, China, foram 

coletadas de acordo com o estilo Utstein.  

●  

RESULTADOS 

● Dados de 136 pacientes mostraram 119 

(87,5%) pacientes com causa respiratória 

evoluiu para parada cardíaca e 113 

(83,1%) foram ressuscitados em um ala 

geral. 

● O ritmo inicial foi assistolia em 89,7%, 

atividade elétrica sem pulso (AESP) em 

4,4% e chocáveis em 5,9%. A maioria dos 

pacientes com insuficiência cardíaca foi 
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monitorado (93,4%) e na maioria das 

reanimações (89%) foi iniciado <1 min. 

● A comorbidade mais frequente foi 

hipertensão (30,2%) e o sintoma mais 

frequente foi falta de ar (75%).  

● Dos pacientes que receberam RCP, o 

retorno da circulação espontânea foi 

alcançado em 18 (13,2%) pacientes, 4 

(2,9%) sobreviveram por pelo menos 30 

dias e um paciente alcançou um resultado 

neurológico favorável aos 30 dias. 

ARTIGO 4: 

TOPJIAN, ALEXIS 

ET AL,.2020 

 

OBJETIVO 

● Compilação de orientações provisórias 

para ajudar os socorristas a tratar vítimas 

de 

parada cardíaca com suspeita ou 

confirmação de COVID-19. 

 

MÉTODO 

● Revisão sistemática; 

● Orientações provisórias da American 

Heart Association, Academia Americana 

de Pediatria, Associação Americana de 

Cuidados Respiratórios, American College 

of Emergency Doctors, Sociedade de 

Anestesiologistas de Cuidados Críticos e 

Sociedade Americana de 

Anestesiologistas, e com o apoio da 

Associação Americana de Enfermeiros de 

Cuidados Intensivos e National EMS 

Physicians. 
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RESULTADOS 

● Orientações provisórias para ajudar os 

socorristas a tratar vítimas de parada 

cardíaca com suspeita ou confirmação de 

Covid-19 no Suporte Básico de Vida (BLS) 

e no Suporte Avançado de Vida (ACLS) 

adulto e pediátrico. 

ARTIGO 5:  

COUPER, KEITH 

ET AL,. 2020 

 

OBJETIVO 

● Identificar evidências de que as 

compressões torácicas podem gerar 

aerossóis e podem gerar riscos de 

transmissão de infecção aos socorristas. 

MÉTODO 

● Revisão sistemática; 

● Realizada uma revisão sistemática que 

compreendeu três perguntas: (1) geração 

de aerossóis associada às principais 

intervenções; (2) risco de transmissão de 

infecção aérea associada a intervenções-

chave; e (3) o efeito de diferentes 

estratégias de equipamentos de proteção 

individual. Pesquisas feitas no MEDLINE, 

Embase, Cochrane Central Register of 

Controlled Trials e no banco de dados 

Covid-19 da Organização Mundial da 

Saúde em 24 de março de 2020. Os 

critérios de elegibilidade foram 

desenvolvidos individualmente para cada 

questão. Avaliado o risco de viés para 

estudos individuais e usados o processo 

GRADE para avaliar a certeza da 

evidência por resultado. 
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RESULTADOS 

● Foram incluídos onze estudos: dois 

estudos de coorte, um estudo de controle 

de caso, cinco relatos de caso e três 

ensaios clínicos randomizados com 

manequim. Não encontramos nenhuma 

evidência direta de que as compressões 

ou desfibrilação torácica estejam ou não 

associadas à geração ou transmissão de 

infecção por aerossóis. Dados de estudos 

com manequins indicam que a colocação 

de equipamentos de proteção individual 

atrasa a entrega do tratamento. Os 

estudos forneceram apenas evidências 

indiretas, sem estudo descrevendo 

pacientes com COVID-19. A certeza da 

evidência foi baixa ou muito baixa para 

todos os resultados. 

Fonte: O Autor (2020)  

As evidências mostram que o risco de contrair a doença 

no momento da ressuscitação devem ser levados em conta, 

pois as manobras envolvidas na RCP são classificadas como 

geradoras de aerossóis pelas principais diretrizes internacionais 

mesmo não sendo definidas quais manobras especificamente 

(compressões torácicas, desfibrilação, vias aéreas e ventilação) 

como relatado por Sammer et al. (2020). 

Visando dirimir este risco durante o atendimento tanto os 

de nível avançados como os de nível pré-hospitalar, todos os 

casos que apresentarem pelo menos um ou mais dos sintomas 

listados descritos e devem ser classificados como caso suspeito 

ou confirmado de Covid-19: Síndrome respiratória aguda grave, 

febre de 37,8 °C ou superior, tosse persistente (com ou sem 

escarro), rouquidão e/ou dor na garganta, secreção nasal ou 
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congestão nasal, falta de ar, chiados ou espirros, sinais vitais 

anormais como taquipneia, taquicardia e ou baixos níveis de 

saturação de oxigênio (<93%). (TANG, 2020) 

Em declaração a Belgian Society of Emergency and 

Disaster Medicine and Belgian Resuscitation Council sugerem 

que a RCP seja evitada quando a segurança do socorrista 

estiver em risco ou quando existe uma baixa probabilidade de 

sobrevida da vítima de acordo com DeFilippis et al. (2020). 

 Segundo Fritz et al. (2020), vítimas que sofrem de PC 

relacionado com causas não cardíacas têm prognósticos 

piores, e em 80% das PC, a vítima apresenta ritmos não 

chocáveis como atividade elétrica sem pulso ou assistolia, 

nestes casos a probabilidade de sobrevida mesmo em 

ambiente intra-hospitalar é de 15% a 20%, diferente daqueles 

pacientes que apresentam ritmos chocáveis como a taquicardia 

ventricular e a fibrilação ventricular, onde as taxas de sobrevida 

chegam a 50%.  

 Feitas estas considerações é importante notar que a PC 

em pacientes com Covid-19 geralmente está associada a 

insuficiência respiratória e hipoxemia secundária a dificuldade 

respiratória aguda, juntamente com lesão do miocárdio 

promovendo arritmias e choques em pacientes graves como 

relatado em TOPJIAN, Alexis et al. (2020).  

A taxa de mortalidade em 136 pacientes reanimados em 

uma ala de unidade de terapia intensiva na cidade de Wuhan 

na China, origem da pandemia, foi de 62%, aproximadamente 

a taxa de mortalidade observada em Washington nos EUA que 

foi de 67% entre os pacientes graves de Covid-19, enfatizando 

a inegável importância da RCP para as taxas de sobrevida, mas 
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destacando uso dos EPIs pela equipe de atendimento imediato, 

segundo SHAO, Fei et al. (2020). 

As diretrizes da AHA e o Conselho de ressuscitação do 

Reino Unido (RCUK) frequentemente recomendam que em 

casos de PC em via pública o indivíduo não deve intervir sem 

devida paramentação, evidenciando necessária agilidade no 

acionamento do serviço de urgência e emergência. Em meio a 

pandemia é esperado escassez de EPIs e que seja muito 

provável que socorristas leigos treinados no momento da 

ocorrência de uma PC não tenham condições mínimas de se 

paramentar para entrar na cena e garantir a própria segurança 

(Fritz, 2020).  

 A Associação Brasileira de Medicina de Emergência 

(ABRAMEDE) juntamente com a Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB) afirmam que mesmo que possa 

ocasionar atraso no início das compressões torácicas, a 

segurança dos indivíduos da equipe tem a prioridade e o 

atendimento só deve ser iniciado quando estiverem 

paramentados com EPIs completos (ABRAMEDE, 2020). 

 Os socorristas devidamente paramentados para intervir 

de forma segura em procedimentos geradores de aerossóis 

como a RCP devem utilizar segundo as recomendações 

internacionais os seguintes EPIs: Luvas descartáveis, Avental 

descartável, Face shield e máscara N95 (ou superior), ou capa 

de respirador elétrica, Protetor ocular. O reconhecimento da PC 

deve seguir as mesmas condutas anteriores da ILCOR como 

avaliação de pulso central e a verificação de respiração efetiva 

(ABRAMEDE, 2020). 
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A AHA afirma ainda que o socorrista deve sempre 

considerar aspectos como idade, doenças pré-existentes e 

gravidade da doença antes de iniciar a RCP, visto equilibrar a 

taxa de sucesso bem como os riscos para a sua saúde quando 

observada a alta taxa de mortalidade de pacientes graves com 

Covid-19 quando estes apresentam idade avançada e 

comorbidades, principalmente aquelas relacionadas a doenças 

cardiovasculares. (TOPJIAN, 2020) 

Considerando que cerca de 70% das vítimas acometidas 

por PC ocorrem em ambiente extra-hospitalar, e estas vítimas 

geralmente estavam em domicílio (estatística feita antes da 

adoção do isolamento social), e ainda que os residentes do 

mesmo domicílio já foram expostos ao Covid-19, nestes casos 

os familiares podem prestar a primeira assistência a vítima 

desde que estejam dispostos e aptos a fazê-lo. (TOPJIAN, 

2020). 

É fundamental reduzir o tempo  entre o início da PC e o 

primeiro choque utilizando o DEA, isso pode aumentar as taxas 

de sobrevida em até 85%, como é bastante improvável que o 

socorrista leigo em ambiente domiciliar tenha acesso a um DEA 

e o sucesso da ressuscitação está intimamente atrelado a 

desfibrilação rápida entre 3 a 5 minutos após a parada, a cada 

minuto as chances de sobrevida diminui entre 7 a 10%, 

enquanto que aplicando a RCP  de qualidade a redução 

demonstrada da taxa de sobrevida varia de 3 a 4% a cada 

minuto de PC (GONZALES, 2013). 

Em ambiente domiciliar é recomendado após se verificar 

que a vítima se apresenta irresponsivo, com ausência de pulso 

e respiração ineficiente, o primeiro passo é acionar o serviço de 
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emergência, em seguida deve ser adotado o uso de uma 

máscara ou pano facial que cubram a boca e nariz do socorrista 

e/ou vítima durante o procedimento de RCP visando reduzir o 

risco de infecção por um observador não doméstico que se faça 

presente no momento da PC. (TOPJIAN, 2020). 

A AHA (2020) em suas recomendações mais recentes 

apresenta a seguinte sequência para socorristas leigos 

treinados que dadas as suas respectivas limitações devem ser 

adaptadas conforme a disponibilidade de recursos.Inicialmente 

a segurança de cena deve ser priorizada, devendo o socorrista 

estar devidamente paramentado, em seguida, é de extrema 

importancia a limitar ao máximo o número de pessoas 

presentes no local visando não expor pessoas ao risco de 

infecção desnecessariamente (AHA, 2020).  

Neste primeiro momento é aconselhavel que o socorrista 

evite respirar ou ofegar próximo a vítima e verificar 

simultaneamente, dentro de um limite máximo de 10 segundos 

se esta se mostra irresponsiva, com ausência de pulso e 

ausência de respiração ou respiração não efetiva (Gasping), o 

serviço de emergência deve ser acionado, seja  pedindo a 

transeuntes presentes em via públicas  ou em ambiente 

domiciliar pedir a familiares que o auxiliem nesta tarefa, 

informando que ao chamarem os serviços especializados de 

urgência e emergência solicitem o DEA. Caso o socorrista 

esteja sozinho na cena, este deve acionar o serviço e ligar o 

telefone no modo “viva-voz” com o intuito de facilitar a 

comunicação e receber as orientações durante o procedimento 

(AHA, 2020).  
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 Caso a vítima apresente respiração normal e pulso, o 

socorrista deve monitorar até a chegada do serviço de 

emergência, caso a vítima não apresente respiração mas ainda 

apresente pulso, se disponível, forneça respiração de resgate 

utilizando a bolsa-válvula-máscara com filtro HEPA, é indicado 

1 respiração a cada 5 – 6 segundos, ou 10 – 12 respirações por 

minuto. A cada 2 minutos o socorista deve verificar se a vítima 

ainda apresenta pulso, se não, a RCP deve ser iniciada 

imediatamente (AHA, 2020). 

 Porventura, se a vítima apresenta ausência de 

respiração ou respiração ofegante e sem pulso, a RCP deve ser 

inicada com ciclos de 30 compressões e 2 respirações 

utilizando a bolsa-válvula-máscara com filtro HEPA, utilize 

prontamente o DEA assim que este estiver disponível para 

verificar se o ritmo é chocável ou não chocável, além de que a 

desfribilação não ser considerada um procedimento gerador de 

aerossóis (AHA, 2020). 

  Se o rítmo for chocável, aplique o primeiro choque e 

reinicie a RCP por 2 minutos ou até que o DEA solicite a 

avaliação do rítmo da vítima, continue até que o serviço de 

emergência entre em cena e assuma o controle ou até a vítima 

começar a se movimentar. Caso o DEA reconheça o rítmo como 

não chocável, reinicie a RCP por aproximadamente 2 minutos 

ou até que o DEA solicite a avaliação do rítmo, este 

procedimento deve perdurar até a chegada do serviço de 

urgência e emergência chegue em cena e assuma o controle 

ou a vítima  comece a se movimentar (AHA, 2020). 

Dadas as devidas limitações que os socorristas leigos 

enfrentarão no atendimento, estes devem pelos menos aplicar 



MUDANÇAS NAS ORIENTAÇÕES DO ATENDIMENTO EM SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA NOS CASOS DE PARADA CARDÍACA A VÍTIMAS COM 

SARS-COV-2: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 

893 
 

a RCP utilizando somente as mãos após o reconhecimento da 

PC, em especial se forem familiares e residentes do mesmo 

domicílio, tendo o cuidado de o socorrista usar uma máscara 

e/ou também utilizar uma máscara na vítima ou mesmo um 

pano para cobrir a boca e nariz com intuito de diminuir o risco 

de transmissão para espectadores não residentes (TOPJIAN, 

2020). 

Em relação a desfibrilação, este não é um procedimento 

considerado de alta geração de aerossóis e deve ser utilizado 

assim que disponível para avaliar e tratar prontamente a vítima. 

(TANG, 2020) 

 

CONCLUSÕES 

 

 É importante destacar que no ambiente domiciliar o 

socorrista treinado e com uso de EPIs, pode e deve intervir na 

PC aplicando as compressões torácicas, pois estas de forma 

inegável contribuem para prognóstico positivo aumentando as 

chances de sobrevida do indivíduo até a chegada do serviço de 

emergência.  

Todos os protocolos atualizados da AHA e ABRAMEDE 

verificados evidenciam o cuidado com a paramentação antes 

de o socorrista adentrar em cena, pois cada profissional 

mantendo as medidas de segurança protegem a sua saúde e 

colaboram de maneira mais ampla e efetiva no atendimento de 

mais agravos e sinistros em um tempo tão difícil que 

vivenciamos como o da pandemia atual. 
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RESUMO: Os primeiros socorros compreendem o primeiro 
atendimento rápido e qualificado por pessoa capacitada, com 
finalidade de manter a estabilização da vítima até a chegada da 
equipe especializada. A inquietude das crianças e a estrutura 
física das escolas tornam mais propenso o acontecimento de 
lesões, quedas, cortes e fraturas estando na maioria das vezes, 
os professores como principais testemunhas e estes por falta 
de conhecimento e insegurança não prestam o atendimento 
adequado. A enfermagem ocupa posição privilegiada neste 
cenário realizando educação em saúde. O objetivo deste 
trabalho é identificar e qualificar o conhecimento dos 
professores da rede municipal de ensino da cidade de Cuité – 
Paraíba, em relação aos primeiros socorros em ambiente 
escolar. Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 
qualitativa, realizado no período de outubro de 2017 a 
dezembro de 2018, em 6 escolas de ensino fundamental. A 
fragilidade do conhecimento dos professores e a não 
contemplação da disciplina na graduação resulta em 
despreparo e insegurança, e a falta de capacitações ofertadas 
aos professores sobre o tema prejudicam o atendimento em 
primeiros socorros. Ressalta-se a sugestão de iniciar o ensino 
de primeiros socorros no ensino fundamental e a inserção da 
matéria na grade curricular de todos os cursos de nível superior, 
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contribuindo para prevenção de acidentes e formação de 
cidadãos conscientes. 
 
Palavras-chave: Primeiros Socorros. Educação em 

Enfermagem. Saúde Escolar. Urgência e Emergência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros socorros caracterizam-se pelo primeiro 

atendimento à vítima, ocorrendo de forma rápida e adequada 

por pessoa capacitada, com a finalidade de manter os sinais 

vitais e a estabilização da pessoa atendida até a chegada da 

equipe especializada ou encaminhamento ao serviço hospitalar 

mais próximo (COELHO, 2015). Destaca-se a importância de 

um primeiro atendimento com qualidade pois, dependendo do 

agravo, os primeiros minutos são essenciais para uma 

intervenção rápida e eficiente cujo objetivo é reduzir a 

morbimortalidade e possíveis sequelas (MOTA, 2016; 

BECKER, 2017). 

É válido ressaltar que, segundo o Código Penal 

Brasileiro, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de 

dezembro de 1940, no seu artigo 135, impõe que todo e 

qualquer cidadão deve prestar os primeiros socorros a qualquer 

vítima de acidente ou mal súbito, com risco de cumprimento de 

pena àqueles que se negarem ou omitirem socorro (GRAEFF, 

2015). 

Segundo Carmo (2017), a inquietude e imprevisibilidade 

inerentes às crianças e adolescentes, bem como a estrutura 

física das escolas tornam esse público mais propenso ao 

acontecimento de lesões que podem deixar sequelas 
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irreversíveis caso não obtenham um primeiro atendimento 

rápido e correto. 

Os acidentes dentro do ambiente escolar têm maior 

incidência durante práticas recreativas e/ou esportivas que 

favorecem com que as crianças corram e brinquem, sendo as 

áreas corporais mais atingidas cabeça, face e membros, aliados 

a quedas como principal mecanismo do trauma (CARMO, 2017; 

COELHO, 2017). 

Nesta perspectiva, notou-se a importância de se difundir 

os primeiros socorros no ambiente escolar com finalidade de 

formar cidadãos conscientes, sendo de suma importância a 

utilização deste ambiente para a articulação com os 

profissionais de saúde e consequentemente, para realização da 

educação em saúde, ajudando a prevenir agravos (GRAEFF, 

2015). 

A enfermagem ocupa posição privilegiada neste sentido, 

pois a enfermagem pode contribuir realizando educação em 

saúde no ambiente escolar, já que a escola é um dos locais em 

que mais se encontram situações de urgência e emergência e 

os demais alunos e professores, por serem testemunhas, 

necessitam tomar decisões rápidas e agir com coerência 

(CARMO, 2017; NETO, 2017). 

Partindo desse propósito, o presente trabalho buscou 

identificar e qualificar o conhecimento dos professores da rede 

municipal de ensino junto das crianças do ensino fundamental 

em relação aos primeiros socorros em ambiente escolar, 

demonstrando por meio da literatura, a necessidade e 

importância do conhecimento dos primeiros socorros, 

dialogando sobre os principais acidentes que podem ocorrer 

nas escolas, bem como os procedimentos de primeiros 
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socorros que devem ser utilizados. É válido ressaltar o impacto 

desta pesquisa, pois propõe-se uma intervenção de 

transformação de atitudes, contribuindo para prevenção de 

acidentes, na formação de cidadãos mais conscientes e 

realizando desta forma, educação em saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2017), ao invés 

de deter-se a números, é definida por aspectos individuais e de 

qualidade como costumes, opiniões e crenças, sendo 

delimitada uma amostra e entrevistados por meio da 

observação ativa do pesquisador, resultando em informações 

profundas, completas e ricas, demonstrando por experiências 

reais as complexidades de um dado fenômeno estudado. 

Considerando o problema de investigação e os objetivos 

propostos, trata-se de um estudo descritivo, de corte 

transversal, de natureza qualitativa, realizado no período de 

outubro de 2017 a dezembro de 2018, em 6 escolas de ensino 

fundamental (1º ao 9º ano) que foram selecionadas por estarem 

situadas na zona urbana, da rede municipal de ensino da cidade 

de Cuité, região do Curimataú Paraibano, que segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 

2017 possuía uma população adstrita de 20.348 habitantes 

unindo zona rural e urbana. A rede de educação no município é 

composta por seis escolas na zona urbana, dezesseis escolas 

na zona rural, além de um total de cinco creches, sendo três na 

zona rural e duas na zona urbana. 

Conforme Brasil (2017) a educação básica é dividida em 

três etapas: a infantil que é para crianças até cinco anos de 
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idade, o ensino fundamental que compreende alunos de seis a 

14 anos de idade e o ensino médio para alunos dos 15 aos 17 

anos. O ensino fundamental foi utilizado como critério de 

inclusão para selecionar as escolas mencionadas visto que, é 

consenso nas literaturas que as crianças na faixa etária desta 

etapa educacional que compreende do 6º ao 9º ano são as mais 

propensas a necessitarem de atendimento de primeiros 

socorros (CARMO, 2017). 

Após diálogo com a equipe da direção de cada escola e 

agendamento prévio, as entrevistas foram realizadas em turnos 

alternados (manhã, tarde e noite), em salas das respectivas 

escolas. Seguinte à explicação do tema, as entrevistas foram 

realizadas a partir de um questionário semi-estruturado com 10 

perguntas subjetivas, com tempo médio de duração de 5 

minutos cada entrevista. 

Considerou-se critério de inclusão: professores que 

aceitassem participar da entrevista, estivessem na escola nos 

dias de realização da entrevista, com mais de 1 ano de 

experiência e professores efetivos do ensino fundamental, 

contou-se com a participação de 21 professores com boa 

disponibilidade e flexibilidade, sendo as entrevistas encerradas 

por razão de saturação teórica, ou seja, quando as respostas 

dos entrevistados começam a se repetir. Sendo válido ressaltar 

que, das 6 escolas visitadas para tal fim, houveram 8 recusas. 

Não foram incluídos nas entrevistas professores com menos de 

um ano de ensino fundamental; membros da diretoria à 

exemplo de diretores, vice-diretores e secretárias; os que não 

aceitaram assinar o TLCE e/ou não aceitaram participar da 

pesquisa, os que não estavam no ambiente escolar nos 
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horários de realização das entrevistas e os que tivessem de 

férias ou qualquer tipo de licença. 

Após a coleta dos dados dos entrevistados, foi feita a 

junção das discussões para a análise, sendo as falas 

agrupadas para facilitar a interpretação conforme a análise do 

conteúdo proposto por Bardin (2011). 

Após término das entrevistas, transcrição dos áudios e 

interpretação das falas, as mesmas foram organizadas por 

enunciado e compiladas em três categorias denominadas: 

Noções sobre acidentes escolares, Primeiros socorros e 

Aprendendo sobre primeiros socorros. 

Esta pesquisa foi realizada segundo os preceitos da 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe 

sobre a pesquisa realizada com seres humanos, promovendo a 

ética, a autonomia e o sigilo dos dados encontrados. Foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Campina Grande, pelo sob o CAAE nº 

86660418.3.0000.5182 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Os 

participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização para 

Gravação de Voz. A fim de resguardar o sigilo dos participantes 

da pesquisa, bem como das escolas participantes, a transcrição 

das entrevistas foram numeradas em ordem sequenciada de 

realização e identificadas de acordo com as escolas 

participantes (A1, A2, A3...) e com os usuários (01, 02, 03, 04, 

05...) de conhecimento apenas dos pesquisadores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Categoria I: Noções sobre acidentes escolares 
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De acordo com o Prehospital Trauma Life Support 

(PHTLS) de 2011, o trauma é definido como evento nocivo que 

resulta da liberação de formas de energia ou de barreiras que 

impeçam esse fluxo normal de energia, sendo dividido em cinco 

formas físicas: mecânica, química, térmica, por irradiação ou 

elétrica, e é caracterizado como a causa de morte mais comum 

entre 1 e 44 anos de idade, sendo 80% das mortes em 

adolescentes e 60% na infância, e em idosos, correspondem 

como a sétima causa de óbito. 

O desejo de descobrir o novo são pertinentes às 

crianças, em especial às em idade escolar, em que os sistemas 

cognitivo e sensorial estão sendo desenvolvidos (CARMO, 

2017).  

Os professores foram questionados sobre o que 

entendiam por acidente escolar, e a maioria apontou 

semelhanças em suas respostas, como se pode verificar nas 

seguintes falas:  
Acidente escolar para mim é uma eventualidade 

que acontece diante do contexto diário, que a 

gente sempre se depara com essas coisas seja na 

educação física ou seja dentro da classe mas que 

é inesperado. (A2-4) 

 

Pode acontecer tanto na escola como em casa 

porque a gente lidar com criança (...), pode 

acontecer em casa, pode acontecer na escola ou 

na rua, no caminho ou no percurso de casa para 

escola, porque as crianças são imprevisíveis. (A6-

2) 

 

O acidente escolar é definido por Carmo (2017) como 

todo evento que ocorre no local e em tempo de atividade 
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escolar, que acarrete ao aluno qualquer lesão, doença ou até 

morte, incluindo-se todo acontecimento ocorrido durante o 

trajeto casa-escola, sendo o inverso também válido, além de 

atividades realizadas pela escola fora do seu ambiente físico. 

Além da definição anterior, o acréscimo dos eventos que 

acontecem em atividades realizadas pela escola campeonatos, 

passeios, práticas esportivas; concluindo a definição para 

acidentes que ocorrem dentro do ambiente escolar ou fora dela, 

no entorno de 300 metros (GRAEFF, 2015). 

Os entrevistados foram questionados se já presenciaram 

e as atitudes tomadas diante de alguma situação de acidente 

no ambiente escolar, de forma que quase que a totalidade dos 

entrevistados relatou ter presenciado alguma situação de 

acidente, como pode ser visto nas falas: 

 
Já. Uns alunos do terceiro ano que foram brincar 

ali e cortaram a orelha dele e chega ficou 

pendurada. Chamaram a mãe, foram pro hospital 

e levou ponto e tudo. (A3-2) 

 

Já. A criança caiu de uma árvore, quebrou a 

clavícula e então a princípio, ele não conseguia 

mexer o braço. Então a professora ficou 

segurando, chamamos o SAMU, ele foi colocado 

na maca e nós levamos pro hospital; de lá foi 

tomado as providências. (A1-3) 

 

Sim, já presenciei onde uma criança que tem uma 

deficiência chamada ossos de vidro, ele era meu 

aluno e quando ele voltava do recreio pra sala ele 

esbarrou em um coleguinha e quebrou a perna, e 

assim foi muito agoniante. Aí assim, a gente 

chamou o SAMU, porque a gente não podia 

mexer, porque ele caiu (...) (A1-1) 
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Em conformidade com Becker (2017), os acidentes 

dentro do ambiente escolar têm maior incidência durante 

práticas recreativas e/ou esportivas que favorecem com que as 

crianças corram e brinquem, mas sabendo-se que a sala de 

aula não está isenta de riscos. 

Essas falas reforçam o que foi encontrado, visto que 

Calandrim (2017) reitera que 71,4% dos profissionais afirmam 

já ter presenciado alguma situação de emergência.  

Quando questionados sobre os principais tipos de 

acidentes que já ocorreram na escola, as falas quase que se 

repetem em sua totalidade com aqueles que já presenciaram 

alguma situação de acidente escolar: 

 
Os principais acidentes aqui foram com os 

meninos na educação física jogando bola, acho 

que o caso mais grave quebrou a parte da canela, 

já outro jogando bola também caiu em cima do 

braço e quebrou. São mais quedas e fraturas. (A2-

4) 

 

(...) Uma vez que um aluno quase pegava a veia 

do coração atrás de tirar uma manga por 

curiosidade, então pegou no pescoço. Graças a 

Deus que agiu rápido, porque furou e foi muito 

sangue porque foi perto do pescoço, foi o mais 

grave que eu presenciei. Os outros são mais leves, 

que são arranhões, quedas. Às vezes tem aluno 

que é especial que tem umas crises de 

convulsões, mas são poucos os casos. (A5-1) 

 

Assim como comprovado por Carmo (2017) em um 

estudo realizado em Anápolis, que encontrou como os 
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principais tipos as lesões que acometem face e membros 

associado a quedas, fraturas de membros superiores e 

inferiores sendo abertas ou fechadas, luxação, cortes extensos 

com sangramento abundante, quedas, convulsões e 

hemorragias (GRAEFF, 2015). 

Coelho (2015) afirma que os primeiros socorros 

deveriam ser abordados de forma mais acessível, não 

restringindo o público-alvo, mas sim, sendo disseminados para 

toda a população, pois auxiliaria os professores a agirem com 

maior conhecimento e segurança no atendimento às  vítimas de 

acidente escolar.  

Categoria II: Primeiros Socorros 

Os professores foram indagados se durante a graduação 

foi abordado algum conteúdo sobre PS e caso afirmativo, se 

teria considerado o conteúdo ministrado suficiente, sendo a 

maioria das falas atribuídas a resposta “não”, e algumas 

respostas “sim”, sendo o conteúdo ministrado julgado 

insuficiente por alguns e suficiente para os demais.  

 
Não. Não teve nenhum conteúdo ministrado não, 

eu cursei pedagogia e não teve nenhum conteúdo 

com a relação aos primeiros socorros. (A3-3) 

 

Sim. Quando eu fiz a pedagogia tinha uma aula, 

teve uma orientação mas o conteúdo não foi 

suficiente não. (A3-6) 

 

Sim, foi abordado na graduação. Não achei 

suficiente pois a disciplina ofertada tinha apenas 

dois créditos, muito pouco. (A4-2) 
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Apesar disso, as graduações que não são da área da 

saúde como a da educação, por exemplo, raramente abordam 

questões que discutem os primeiros socorros e/ou urgência e 

emergência, contribuindo para que os professores sintam 

insegurança em agir nessas situações e não estejam 

preparados. Isso também foi verificado por Graeff (2015), 61 

(93,8%) professores de um total de 65 não receberam em sua 

graduação técnicas de PS. 

Reforça-se que o ensino de PS deve deixar de ser um 

assunto ou matéria focada exclusivamente para os profissionais 

de saúde, deve ser trabalhado e divulgado em todas as áreas 

de ensino de cursos de graduação, tornando-se uma disciplina 

integrante da grade curricular (RIBEIRO, 2017). 

Os professores foram perguntados se a instituição na 

qual eles trabalham já ofereceu alguma capacitação acerca da 

prevenção de acidentes escolares e quanto tempo tinha a 

última realizada, ao passo que a maioria dos professores 

respondeu que não recebeu e os opostos que responderam 

afirmativamente, relataram que já faziam mais de 2 anos da 

última ofertada, como é demonstrado nas seguintes respostas:  

 
Uma vez, há dois anos e meio, iniciou-se uma 

formação (...) era até o pessoal do SAMU que 

vinha ensinar como proceder em atendimentos de 

primeiros socorros, mas não deu certo, não 

concluiu porque estava passando de uma gestão 

para outra, esse ano foi muito conturbado e nem 

certificado saiu. (A2-4) 

 

Recentemente não, mas já teve outros encontros 

quando eu comecei né que as escolas receberam 

os kits de primeiros socorros.  Veio umas meninas 
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do corpo de bombeiros e do SAMU e falaram que 

se precisassem elas vinham dar uma capacitação. 

(A3-6) 

 

Somente uma pequena parcela dos docentes declara ter 

em sua formação instruções de atuação em primeiros socorros. 

Graeff (2015) demonstra que de 65 professores participantes 

de seu estudo, quando indagados para qualificar seus 

conhecimentos sobre os primeiros socorros como ruim, regular 

ou bom, 32 (49,2%) declararam que seu conhecimento em PS 

é ruim, 29 (44,6%) classificaram como regular e somente 4 

(6,2%) como bom. 

Diante da situação, os professores também foram 

questionados sobre a preparação das crianças para realizar 

procedimentos básicos de PS, sendo que grande parte afirmou 

que nem eles mesmos estariam preparados para tal, como 

pode ser visto nas afirmações: 

 
Nunca, se até adulto falta conhecimento né, 

imagine crianças. (A3-6) 

 

Não, porque nós mesmos precisamos de 

informações e formação para fazer isso, imagina a 

criança que está em processo de formação. (A5-

1) 

 

Muitas crianças não, a não ser que se seja uma 

criança já experiente. Até porque essas crianças 

não estão preparadas pra isso, porque se fossem 

elas não iam se atrever a brincar com certos tipos 

de brincadeiras que podem levar a criança a um 

acidente. (A1-2) 
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Em virtude dos dados encontrados e discutidos, a 

vulnerabilidades dos escolares, o despreparo, medo e 

insegurança que acomete os professores, demonstra a 

necessidade e a celeridade com que os PS precisam ser 

trabalhados nestes espaços e com o público mencionado. 

CATEGORIA III: Aprendendo sobre primeiros 

socorros 

O Programa de Saúde nas Escolas (PSE) foi criado na 

tentativa de diminuir a distância existente entre saúde e 

educação (COELHO, 2015). O Decreto nº 6.286 de 5 de 

dezembro de 2007 que institui o PSE, implementa a promoção 

a saúde reforçando a formação de indivíduos críticos, capazes 

de modificar a realidade que estão inseridos, além de contribuir 

na formação integral de educandos, professores e funcionários. 

Nesta perspectiva, foi solicitado aos professores que 

fizessem suas considerações sobre o assunto, perguntando se 

eles acreditavam na necessidade e importância de uma 

capacitação ofertada, e as facilidades que eles teriam caso 

soubessem como agir em situações de urgências, bem como 

as dificuldades existentes por não ter conhecimento mais 

profundo neste tema. As falas foram unânimes quanto à 

visualização da necessidade de capacitações frequentes sobre 

PS, vislumbrando benefícios a curto e longo prazo, como pode 

ser observado nas falas: 

 
Eu acredito que a primeira coisa que deveria ser 

feita no caso, é implantar em todas as escolas os 

kits de primeiros socorros certo, e daí capacitar 

todos os profissionais que estão ali trabalhando 

com as crianças e adolescentes para que eles 

saibam fazer os procedimentos quando ocorrer um 

acidente. (A2-1) 
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Não é só necessário para um ambiente escolar, 

mas eu acho que para a vida no dia a dia, porque 

o que acontece aqui é que nós temos alunas que 

tem irmãozinho em casa, então pode haver um 

engasgo, uma queda, pode haver uma 

queimadura. Eu mesmo quando acontece a 

queimadura na época do São João, eu fico sem 

saber o que fazer com imagina quem não tem 

conhecimento. Acho importante! Seria o ideal não 

somente para nós mas, muito mais até para eles 

mesmo para o dia a dia. (A2-2) 

 

Quando a gente não tem uma preparação como 

lidar nas diversas situações que ocorre no 

ambiente escolar fica mais difícil. (...) Com certeza 

deveria ter uma capacitação. Por exemplo, de 

repente se engasga com pirulito que eu já vi 

acontecer, e aí se você não sabe como proceder 

você se desespera logo né, e as vezes você acaba 

fazendo algo que acaba de repente prejudicando 

o caso. (A3-3) 

 

De acordo com Calandrim (2017), a promoção da 

educação em saúde nas escolas é um processo dinâmico e 

permanente, dessa forma, é de extrema importância a 

participação do enfermeiro neste ambiente, ensinando sobre 

noções básicas de PS, além de incentivar condutas seguras e 

benéficas que ajudarão a aumentar a qualidade de vida da 

população em geral capacitando leigos e promovendo 

ensinamentos que minimizarão acidentes. 

Em harmonia com a Lei do Exercício Profissional do 

Enfermeiro, nº 7.498 de 25 de junho de 1986, artigo 11, inciso 

II, alínea j, dispõe que é atividade privativa do enfermeiro 
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promover a educação que vise a melhoria da saúde da 

população. Dessa forma, a representação do profissional 

enfermeiro nas escolas promove a educação em saúde e neste 

âmbito, norteia professores e alunos na execução de 

procedimentos básicos em PS (TINOCO, 2014; NETO, 2017). 

Diante do exposto, uma das maneiras de modificar o 

cenário epidemiológico apresentado é a promoção da saúde no 

âmbito escolar, como também instruir as crianças para que elas 

naturalmente disseminem todo o conhecimento adquirido, 

corroborando com o intuito do PSE que visa promover saúde e 

educação no ambiente escolar (CALANDRIM, 2017; CARMO, 

2017). 

Coelho (2015) traz que as técnicas de primeiros socorros 

devem ser trabalhadas de forma interessante e lúdica com 

crianças e professores, para que estes saibam como agir em 

situações de urgência e emergência dentro do ambiente 

escolar. E Calandrim (2017) traz que essas capacitações 

devem ser contínuas, com exposição do conteúdo teórico, mas 

principalmente com demonstrações práticas, ofertando 

situações semelhantes às dos acidentes escolares e permitindo 

que os professores possam participar ativamente.  

Sendo possível visualizar também, que outro público-

alvo para ações de aprendizado sobre o tema são as crianças, 

com as particularidades do ensino voltadas ao seu poder de 

entendimento e compreensão, visto que as crianças são 

naturalmente disseminadoras das informações que eles 

aprendem nas escolas, contribuindo a curto e longo prazo para 

diminuição dos famosos trotes para o SAMU e os demais 

serviços, por exemplo e incentivando a adoção de medidas 
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recreativas mais seguras e replicando as informações para os 

pais e demais colegas (MOTA, 2016; CARMO, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

As principais dificuldades encontradas a partir da 

metodologia utilizada foram a recusa dos profissionais e o 

contratempo para encontrar horários hábeis com os professores 

para realizar as entrevistas. Os obstáculos percebidos por este 

estudo permitiram dimensionar a fragilidade existente do 

conhecimento dos professores sobre ações de primeiros 

socorros, mas também da noção que os mesmos têm da 

importância de se saber como agir nestas situações que são 

recorrentes no ambiente educacional, outras deficiências 

encontradas foram a não contemplação da disciplina de PS na 

graduação dos educadores e falta de capacitações sobre o 

tema.   

O objetivo do estudo proposto inicialmente foi alcançado, 

sendo possível dimensionar e qualificar o conhecimento dos 

professores da rede municipal de ensino da cidade de Cuité – 

Paraíba, como também, enaltecer a relevância dos PS em 

todos os ambientes.   

O estudo não demonstrou riscos aos participantes e as 

escolas envolvidas na pesquisa, tratando-se de um tema de 

relevância de saúde pública e também de cunho social, as 

contribuições visam demonstrar a importância dos primeiros 

socorros não somente nos acidentes escolares, mas em todas 

as situações de urgências e emergências, promover educação 

em saúde capacitando professores e colaboradores sem 

sobrecarregá-los, além de melhorar a execução do atendimento 
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pré-hospitalar, contribuindo para melhora da sobrevida e 

diminuição de sequelas nas vítimas em geral.  

Conclui-se, portanto, que a educação em saúde é um 

trabalho sólido que necessita de atenção, tempo e constância, 

sendo importante começar o mais cedo possível, no caso, com 

os dados encontrados ressalta-se a importância e a sugestão 

de se iniciar o ensino de PS desde o ensino fundamental às 

crianças que são disseminadoras de informações, a inserção 

da matéria de primeiros socorros na grade curricular de todos 

os cursos de nível superior, não somente os da saúde, a 

relevância de capacitação dos professores que atuam junto às 

crianças, para que estes saibam como agir em situações de 

acidentes escolares, bem como a necessidade das prefeituras 

municipais participarem desse processo, contribuindo com a 

montagem e distribuição dos kits de primeiros socorros em 

todas as escolas. 

Por fim, em virtude do que foi mencionado, o presente 

trabalho incita a realização de novas pesquisas, com o intuito 

de acrescentar à comunidade acadêmica e leiga sobre a 

temática abordada. 
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RESUMO: Os profissionais de saúde atuantes na área da 
emergência estão vivenciando um período ímpar, o 
enfrentamento a COVID-19. Sendo assim, protocolos de 
segurança são necessários para a manutenção do autocuidado 
desses profissionais. Este estudo objetiva compilar e analisar 
informações disponíveis na literatura científica sobre protocolos 
de segurança na redução da exposição dos profissionais de 
saúde a COVID-19 no atendimento na urgência e emergência. 
Trata-se de uma revisão de escopo, tendo como critério de 
inclusão artigos, no período de 2015 a 2020, nos idiomas 
português, espanhol e inglês, que apresentam temática 
condizente com o objetivo desta pesquisa. Sendo excluídos 
estudos com temática não compatível com este trabalho. A 
busca foi realizada nas seguintes bases de pesquisa: 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature; 
Cochrane Library; PUBMED; Web of Science; Catálogo de 
Teses e Dissertações (CAPES). Para cruzamento foram 
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utilizados os operadores booleanos “AND” e "OR". Incluiu-se 16 
artigos para estudo. Diante da análise desses estudos 
selecionados, observou-se que a utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), o treinamento de estratégias de 
biossegurança, adequação da infraestrutura e mobilização de 
recursos são essenciais para a manutenção da segurança dos 
que atuam no combate ao Coronavírus. Dessa forma, há uma 
grande necessidade de uma estrutura regulatória para a 
atuação dos profissionais de saúde, baseada em evidências 
científicas. 
Palavras-Chave: Medidas preventivas; COVID-19; SARS-
COV-2. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, em dezembro de 2019, foi detectado, 

pela primeira vez, um novo vírus em Wuhan, a capital de Hubei, 

China. Rapidamente, esse vírus se espalhou por todo o mundo 

a partir de rotas de trânsito de pessoas e por contato 

comunitário facilitado por essas viagens. Esse vírus foi 

identificado como um coronavírus que compartilha homologia 

genômica com o vírus SARS-CoV-1 e, devido a sua rápida 

disseminação global, foi denominado como a primeira 

pandemia do século 21 pela Organização Mundial da Sáude 

(OMS) (MACHHI et al., 2020). 

Por definição, pode-se caracterizar uma pandemia como 

uma doença que se espalhou de seu país de origem, onde é 

considerada uma epidemia, para outros países do mundo. 

Sendo, dessa forma, o novo agente etiológico denominado 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2)  o 

causador da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), em que a 
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OMS considera uma pandemia uma doença global causada por 

um novo vírus (MACHHI et al., 2020). 

O SARS-Cov-2 pertence à mesma família dos vírus da 

epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-Cov) 

e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), sendo 

associados a infecções respiratórias graves nos humanos, por 

vezes fatais (MACHHI et al., 2020). Ademais, devido a sua alta 

taxa de mortalidade, a compreensão da patogênese molecular 

da SARS-CoV-2 é necessária para intervenções no tratamento 

da doença e para estratégias de vacinas (MACHHI et al., 2020).  

A apresentação clínica da COVID-19 pode variar de 

sintomas leves a críticos, e essa doença geralmente causa 

sintomas semelhantes aos da gripe, como febre (80-90%), 

tosse não produtiva (50%) e letargia (20-40%), embora a 

diarreia possa preceder esses sintomas. Também há sintomas 

mais raros, que incluem cefaléia sem sinais de alerta, 

odinofagia e rinorréia. Para mais, a dispneia se desenvolve 

após uma média de 5 a 8 dias a partir do início dos sintomas, 

sendo necessário o seu acompanhamento, pois nem todos os 

pacientes irão precisar de suplementação de oxigênio (ORTIZ-

PRADO et al., 2020).  

Além disso, em alguns grupos específicos de pacientes, 

principalmente idosos e pessoas com condições crônicas de 

saúde, os sintomas podem evoluir para pneumonia, que é a 

manifestação mais séria da COVID-19, podendo evoluir para a 

síndrome respiratória aguda grave. Sendo assim, após uma 

semana, pode causar dificuldades respiratórias, com 

aproximadamente 20% dos pacientes necessitando de 

tratamento hospitalar (ORTIZ-PRADO et al., 2020).  
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É importante deixar claro que a proporção de casos 

graves é altamente dependente da população estudada e pode 

estar associada ao comportamento epidemiológico da infecção 

em cada país. Sendo a COVID-19 disseminada de forma 

desigual entre as populações vulneráveis (SHADMI et al., 

2020). 

Dito isso, a saúde se viu confrontando um surto 

pandêmico em uma situação em constante mudança e 

novidades, havendo a necessidade de estabelecer novas 

estratégias periódicas, incluindo o estabelecimento de equipe 

administrativa, infraestrutura e arranjos especiais para 

pacientes clínicos, para hospitalizações e para cirurgias (SHEN 

et al., 2020).  

Nesse contexto, várias sociedades adaptaram seus 

protocolos de segurança de acordo com as recomendações da 

OMS, priorizando a manutenção da vida dos pacientes e dos 

profissionais de saúde que estão na linha de frente desse 

confronto (JOVANOVIĆ et al., 2020).  

Melo, Moura, Rodrigues e Mascarenhas (2020) chamam 

atenção para o dado de que até 11 de maio de 2020, segundo 

o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), foram 

reportados mais de 13 mil casos do novo coronavírus entre 

profissionais de enfermagem, dos quais 3.872 foram 

confirmados e destes 84 evoluíram para óbito, apresentando 

uma letalidade de 2,2. Esse dado causa grande preocupação, 

deixando nossos profissionais no meio de uma crise global. 

Isto posto, é uma realidade no atendimento de pessoas 

que os sistemas de emergência são, frequentemente, os 

primeiros no acesso aos sistemas de saúde, especialmente em 

condições agudas (GARCIA-CASTRILLO et al., 2020). Os 
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departamentos de emergência são imediatamente envolvidos e 

cada vez mais afetados pelo surto e pelo medo natural das 

pessoas em relação a novas infecções como a COVID-19 

(GARCIA-CASTRILLO et al., 2020).  

Portanto, o objetivo desse estudo é compilar e analisar 

as informações disponíveis na literatura científica no que se 

refere aos protocolos de segurança na redução da exposição 

dos profissionais de saúde a COVID-19 no atendimento na 

urgência e emergência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de escopo realizada no mês de 

agosto de 2020. O estudo teve como referencial teórico do 

Joanna Briggs Institute (JBI) (PETERS et al., 2020), e adotou o 

checklist estabelecido pelo PRISMA Extension for Scoping 

Review (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018). Acresce-se que 

a revisão foi registrada na plataforma Open Science Framework 

(OSF), podendo ser verificada através do link: 

https://osf.io/8uhwd/?view_only=573337e90e7948b6802bbcdc

5271c1e6. 

Para a formulação da questão norteadora de pesquisa 

utilizou-se a estratégia População, Conceito, Contexto (PCC). 

Dessa forma, a População são os profissionais de saúde no 

atendimento de urgência e emergência; o Conceito: os 

protocolos de segurança que devem ser seguidas a fim de 

reduzir a exposição ao COVID-19; E o Contexto: atendimento 

de urgência e emergência. Nesse sentido, a seguinte questão 

norteadora foi lançada: “Quais protocolos são recomendados 
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para a redução da exposição dos profissionais de saúde a 

COVID-19 no atendimento na urgência e emergência?”. 

A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL); Cochrane Library; PUBMED; Web of Science; 

Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES). Inicialmente foram 

utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (Decs): 

“Atendimento pré-hospitalar”, “Protocolo de Segurança”, 

“Profissionais da Saúde”, “Infecções por Coronavírus”, e os 

descritores do Medical Subject Headings (MESH): “Emergency 

Medical Services”, “Security Measures”, “Health Personnel”, 

“Coronavirus Infections”. Além disso, para um melhor resultado 

e objetividade na pesquisa, foram utilizados os operadores 

booleanos “AND” e “OR” (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Sintaxe de busca nas bases de dados. Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, 2020. 

Fontes de dados Sintaxe 

CINAHL* (Emergency Medical Services) AND (Security 

Measures) AND (Coronavirus Infections OR 

COVID-19 OR SARS-COV-2) AND (Health 

Personnel) 

Cochrane Library† (Emergency Medical Services) in Title Abstract 

Keyword AND (Security Measures) in Title Abstract 

Keyword AND (Coronavirus Infections OR COVID-

19 OR SARS-COV-2) in Title Abstract Keyword 

AND (Health Personnel) in Title Abstract Keyword 

PUBMED§ (Emergency Medical Services) AND (Security 

Measures) AND (Coronavirus Infections OR 

COVID-19 OR SARS-COV-2) AND (Health 

Personnel) 
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Web of Science|| TÓPICO: (Emergency Medical Services) AND 

TÓPICO: (Security Measures) AND TÓPICO: 

(Coronavirus Infections OR COVID-19 OR SARS-

COV-2) AND TÓPICO: (Health Personnel) 

Catálogo de Teses 

e Dissertações 

(CAPES)¶ 

(Atendimento pré-hospitalar) AND (Protocolo de 

Segurança) AND (Profissionais da Saúde) AND 

(Infecções por Coronavírus OR COVID-19 OR 

SARS-COV-2) 

Nota: *CINAHL: Cumulative Index of Nursing and Allied Health; †Cochrane 

Library; §PUBMED; ||Web of Science; ¶ Catálogo de Teses e Dissertações 

(CAPES). 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Foram incluídos artigos publicados on-line na íntegra, no 

período de 2015 a 2020, nos idiomas português e inglês, que 

apresentam temática condizente com o objetivo desta pesquisa. 

Excluíram-se estudos que se encontravam em duplicata nas 

fontes de dados, como também aqueles com temática não 

compatível com a questão de pesquisa deste trabalho.  

Os artigos encontrados foram lidos e avaliados quanto à 

sua adequação aos critérios de inclusão e exclusão. 

Comprovada a adequação, tiveram suas informações extraídas 

a partir do uso do diagrama de fluxo PRISMA-ScR, no qual os 

artigos selecionados para a apresentação dos resultados 

passaram por uma revisão dos títulos e resumos, e depois por 

uma análise minuciosa dos textos. Após a análise e 

interpretação dos dados, foi realizada a síntese do 

conhecimento obtido em tais publicações, sendo utilizados 

resultados narrativos e representação em quadros. 

Salienta-se que, após a seleção dos estudos, estes 

foram dispostos em formulário, contendo as seguintes 

variáveis: título do estudo, autores, ano de publicação, o 
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objetivo, tipo do estudo, nível de evidência (NE) e grau de 

recomendação (GR) conforme preconizado pela Oxford Centre 

for Evidence-based Medicine (OXFORD, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram incluídos neste estudo, ao final da análise, 16 

estudos, sendo estes apresentados de forma resumida no 

Quadro 2. Dos 16 artigos incluídos no estudo, 7 estavam 

disponíveis na base de dados PUBMED, 6 na Web of Science, 

2 na Cochrane Library e 1 na CINAHL (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma de busca na literatura e inclusão de 

artigos. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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 Foi notória a grande quantidade de publicações em relação 

ao tema da COVID-19, em que todas as publicações incluídas 

neste estudo são do ano de 2020. Quanto aos idiomas, 

percebe-se que, entre as publicações incluídas, 100% das 

publicações foram encontradas em inglês. 

 

Quadro 2. Relação de estudos incluídos. Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil, 2020. 
Título Autores 

/Ano 

Objetivo Tipo de 

estudo/ 

NE/GR* 

Personal 

protective 

equipment during 

the coronavirus 

disease (COVID) 

2019 pandemic – 

a narrative review 

Cook/202

0 

Objetiva adicionar 

alguma clareza em 

relação aos modos 

de transmissão do 

COVID-19, qual EPI 

é recomendado e 

quando e porque 

deve ser usado. 

Guideline/ 5/ 

D 

Personal 

protective 

equipment for 

preventing highly 

infectious 

diseases due to 

exposure to 

contaminated 

body fluids in 

healthcare staff 

Verbeek 

et al. 

/2020 

Objetiva avaliar qual 

tipo de EPI e qual 

método de colocação 

ou retirada do EPI 

tem o menor risco de 

contaminação ou 

infecção para o 

profissional de 

saúde. 

Revisão 

sistemática/ 

2A/ A 

Barriers and 

facilitators to 

healthcare 

workers’ 

Houghton 

et al. 

/2020 

Objetiva identificar 

barreiras e 

facilitadores para a 

adesão dos 

Revisão 

sistemática/ 

2A/ A 
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adherence with 

infection 

prevention and 

control (IPC) 

guidelines for 

respiratory 

infectious 

diseases: a rapid 

qualitative 

evidence 

synthesis 

profissionais de 

saúde às diretrizes 

do Guia de 

prevenção e controle 

de infecção para 

doenças infecciosas 

respiratórias. 

Guidance for 

building a 

dedicated health 

facility to contain 

the spread of 

the 2019 novel 

coronavirus 

outbreak 

Agarwal 

et al. 

/2020 

Objetiva focar sobre 

o estabelecimento de 

uma ala de 

biossegurança de 

forma improvisada 

em um serviço de 

saúde terciário 

combater a 

propagação de 

COVID-19. 

Guideline/ 5/ 

D 

European Society 

For Emergency 

Medicine position 

paper on 

emergency 

medical systems’ 

response to 

COVID-19 

Garcia-

Castrillo 

et al. 

/2020 

Objetiva analisar as 

recomendações 

fornecidas pelas 

autoridades de saúde 

sob a perspectiva da  

Sociedade Europeia 

para Medicina de 

Emergência. 

Guideline/ 5/ 

D 

COVID-19 

Epidemic and 

Public Health 

Measures in 

China 

Xu e 

Yang/202

0 

Objetiva analisar o 

status quo das 

medidas de 

emergência de saúde 

pública tomadas na 

China para lidar com 

a propagação de 

Estudo 

observacion

al/ 3A/ B 
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nova pneumonia por 

coronavírus (COVID-

19). 

Infection control 

measures of a 

Taiwanese 

hospital to 

confront 

the COVID-19 

pandemic 

Chang et 

al. /2020 

Objetiva apresentar 

medidas de controle 

de infecção em 

ambientes 

hospitalares que 

foram executadas 

Taiwan para 

enfrentar a pandemia 

COVID-19. 

Estudo 

observacion

al/ 4/ C 

Translating 

COVID-19 

Pandemic Surge 

Theory to 

Practice in the 

Emergency 

Department: How 

to Expand 

Structure 

Paganini 

et al. 

/2020 

Objetiva revisar a 

literatura científica 

disponível para 

orientar a resposta 

estrutural de um 

departamento de 

emergência. 

 

Revisão 

sistemática/ 

2A/ A 

Use of Incident 

Command 

System for 

Disaster 

Preparedness: A 

Model for an 

Emergency 

Department 

COVID-19 

Response 

Farcas et 

al. /2020 

Objetiva descrever o 

alinhamento 

estrutural do 

Departamento de 

Emergência e 

abordar os desafios 

do mesmo. 

Guideline/ 5/ 

D 

Emergency 

Responses to 

Covid-19 

Outbreak: 

Experiences 

Shen et 

al. /2020 

Objetiva compartilhar 

as experiências e 

lições em 

emergência nas 

respostas contra a 

Estudo 

observacion

al/ 3B/ B 
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and Lessons from 

a General 

Hospital in 

Nanjing, China 

COVID-19 e na 

gestão do hospital 

geral em Nanjing, 

província de Jiangsu, 

China. 

Personal 

protective 

equipment (PPE) 

in a pandemic: 

Approaches to 

PPE preservation 

for South African 

healthcare 

facilities 

Roux e 

Dramows

ki/2020 

Objetiva discutir 

estratégias de 

preservação do EPI 

disponível e 

descontaminação e 

reutilização de 

respiradores N95 

como uma estratégia 

de último recurso 

para escassez crítica 

durante a pandemia. 

Opinião de 

especialista/ 

4/ C 

Use of personal 

protective 

equipment against 

Coronavirus 

Disease 2019 by 

healthcare 

professionals in 

Wuhan, China: 

cross sectional 

study 

Liu et al. 

/2020  

Objetiva examinar os 

efeitos protetores dos 

EPI’s para a saúde 

dos profissionais da 

linha de frente que 

atuam contra o 

Coronavírus 2019 

(COVID-19). 

Relato de 

caso/ 4/ C 

Exploring the 

challenges faced 

by frontline 

workers in health 

and social care 

amid the COVID-

19 pandemic: 

experiences of 

frontline workers 

in the English 

Nyashanu

, Pfende e 

Ekpenyon

g/2020 

Objetiva explorar os 

desafios enfrentados 

por diferentes 

trabalhadores da 

linha de frente em 

saúde e assistência 

social durante a 

pandemia COVID-19. 

Relato de 

caso/ 4/ C 
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Midlands region, 

UK 

Personal Safety 

during the COVID-

19 Pandemic: 

Realities and 

Perspectives of 

HealthcareWorker

s in Latin America 

Delgado 

et al. 

/2020 

Objetiva avaliar a 

realidade e as 

percepções sobre 

segurança pessoal 

entre os 

trabalhadores da 

saúde na América 

Latina. 

Estudo 

observacion

al 

transversal/ 

3B/ B 

The Inadequacy 

of Regulatory 

Frameworks in 

Time of Crisis 

and in Low-

Resource 

Settings: Personal 

Protective 

Equipment and 

COVID-19 

Pecchia, 

Piaggio, 

Maccaro, 

Fomisano 

e 

Iadanza/2

020 

Objetiva compartilhar 

reflexões críticas 

sobre o atual quadro 

de regulamentação 

para a certificação de 

equipamentos de 

proteção individual. 

Opinião de 

especialista/ 

4/ C  

Whole-Process 

Emergency 

Training of 

Personal 

Protective 

Equipment Helps 

Healthcare 

Workers Against 

COVID-19 

Tan et al. 

/2020 

Objetiva desenvolver 

um programa de 

treinamento de 

emergência de EPI 

para profissionais de 

saúde atuantes 

contra a COVID-19 e 

avaliar o efeito do 

programa. 

Estudo de 

coorte/ 2B/ 

B 

Nota: *NE: Nível de evidência; *GR: Grau de Recomendação. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A análise dos estudos selecionados resultou em 

recomendações importantes para a segurança da equipe de 

saúde que atua na emergência e urgência. 
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Cook (2020) aponta que o vírus é disseminado 

predominantemente por gotículas de secreções das vias 

respiratórias superiores, em que essa transmissão é por meio 

de partículas respiratórias maiores e que tendem a se deslocar 

não mais do que 1 metro de distância, podendo permanecer na 

superfície de contato de objetos. 

Dito isso, o autor sugere que algumas ações reduzem 

infecções cruzadas, como a lavagem das mãos e higiene 

pessoal escrupulosas, realizar o isolamento de pacientes 

positivos ou suspeitos para a COVID-19, restringir o pessoal 

(funcionários e visitantes) nas áreas isoladas para os pacientes 

com COVID-19, regimes de limpeza com pelo menos duas 

vezes ao dia para descontaminação de superfícies e 

equipamentos, minimizar o contato durante o atendimento ao 

paciente, boas práticas na colocação, retirada e eliminação de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), descarte adequado 

de todos os equipamentos de uso único e gestão de resíduos 

adequada. 

Acrescentando mais cuidados, outros estudos salientam 

a necessidade da presença de lavatórios disponíveis para a 

lavagem das mãos com torneiras fixas anti-toque, 

acompanhados de dispensadores de sabonete montados nas 

paredes, porta-toalhas descartáveis, dispensadores de luvas, 

lixeiras limpas e a provisão de duas vias no sistema de 

intercomunicação entre o quarto do paciente e o posto de 

enfermagem. Com isso, é fomentado a importância de atender 

padrões de alta qualidade, garantindo a eficiência dos 

dispositivos e equipamentos médicos e garantindo também a 

segurança de seus usuários (AGARWAL et al., 2020; 

PECCHIA, et al. 2020). 
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Complementando essas estratégias, Garcia-Castrillo e 

colaboradores (2020) afirmam que as ações mais importantes 

no atendimento emergencial devem se concentrar em limitar a 

disseminação da infecção, identificando todos os casos e 

estimando a gravidade da doença, em que o departamento de 

emergência deve elaborar um plano para identificação rápida e 

procedimentos de isolamento estritos. 

Nessa perspectiva, alguns autores sugerem uma 

abordagem comunicativa e educacional entre os profissionais 

da saúde do atendimento de emergência, promovendo 

pesquisas, cursos preparatórios e geração de conhecimento. 

Dessa forma, respostas podem ser amplamente dispersadas, 

mas interconectada com um objetivo comum, que é o 

enfrentamento a COVID-19 e a segurança dos profissionais de 

saúde. (DELGADO et al., 2020; FARCAS, et al., 2020; 

NYASHANU, PFENDE e EKPENYONG, 2020; TAN et al., 

2020). 

Por consequência, foi identificado que os profissionais 

melhoraram o uso dos EPIs e desenvolveram outras 

habilidades de proteção e prevenção em sua atuação 

profissional, diminuindo os risco de infecção e, 

consequentemente, os riscos de mortalidade (LIU et al,. 2020; 

HOUGHTON et al., 2020;). 

 Além disso, um estudo confirmou a importância do uso 

desses EPI, incluindo o uso de aventais adequados, luvas e 

protetores faciais ou óculos de proteção, reforçando, como 

defesa fundamental, o uso adequado e o acesso à esses 

equipamentos (VERBEEK et al., 2020). 

Adicionalmente, Roux e Dramowski (2020) sugerem 

estratégias de contingências em que indicam a aquisição de 
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EPI’s alternativos, como, por exemplo, protetores faciais 

impressos em 3D e aquisição de EPIs reutilizáveis. O autor 

deixa claro que essas estratégias envolvem a descontaminação 

desses itens, e que a reutilização somente deve ser 

considerada como último recurso. 

Outra abordagem essencial para os serviços de 

emergência e urgência foi apresentada por por alguns autores, 

em que relataram o plano local emergencial de seus países 

para o enfrentamento da pandemia nas emergências da saúde 

pública (SHEN et al., 2020; XU e YANG, 2020).  

Nesse plano foi descrito que o trabalho em conjunto e o 

compartilhamento de recursos entre os diversos departamentos 

e unidades de saúde, acrescido de uma gestão territorial efetiva 

e de repasses de recursos para os departamentos de 

emergência, garantiu a entrega de suprimentos médicos e de 

suporte de vida adequados nas áres afetadas. Além disso, foi 

possível formular uma prática excessiva de triagem dos 

pacientes, se tornando uma medida essencial na linha de frente 

ao combate à pandemia. 

Por fim, um ponto de interesse é a adaptação da 

estrutura física do hospital para conseguir suportar a grande 

demanda de pacientes. Dito isso, alguns estudos chamaram a 

atenção para a preservação das funções do hospital, que 

requer medidas e estratégias de controle de infecção eficazes 

e também de melhoria e ampliação do espaço físico, para que 

as estratégias de isolamento e biossegurança sejam possíveis, 

sendo necessário a aplicação de recursos específicos para a 

amplicação dessa infraestrutura (AGARWAL et al., 2020; 

CHANG et al., 2020; PAGANINI et al., 2020). 
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CONCLUSÕES  

 

É necessário mobilizar recursos humanos e desenvolver 

a infraestrutura necessária para enfrentar a emergência de um 

surto de uma doença altamente contagiosa ou letal.  É preciso 

sistemas responsivos, de formulação de respostas 

multiprofissionais e que proporcione que as principais unidades 

de emergência e urgência forneçam cuidados clínicos de alta 

qualidade.  

O uso consistente de Equipamento de Proteção 

Individual de corpo inteiro, treinamentos intensivos sobre sua 

utilização e adaptações na infraestrutura do hospital foram as 

medidas mais sugeridas para diminuir os riscos de infecções 

nos trabalhadores da saúde. 

Portanto, as principais lições que deve-se aprender com 

a pandemia da COVID-19 é que há uma grande necessidade 

de uma estrutura regulatória para a atuação dos profissionais 

de saúde que preze sua segurança, baseando-se em 

evidências científicas. 
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RESUMO: O atendimento inicial oferecido ao indivíduo que seja 
vítima de inúmeras categorias de emergência, que ocorrem no 
ambiente extra-hospitalar é nomeado como primeiros socorros. 
O Enfermeiro é o um dos primeiros profissionais a entrar em 
contato com pacientes críticos, desse modo é necessário que 
os estudantes de enfermagem tenham conhecimento 
necessário para prestar o primeiro socorro de um paciente 
emergencial. Portanto, se tem como objetivo verificar o 
conhecimento de acadêmicos de Enfermagem sobre primeiros 
socorros. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de 
abordagem quantitativa, efetuado no Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
com 108 alunos do curso de graduação em enfermagem 
matriculados entre o 6° e 9° períodos. A coleta dos dados foi 
realizada mediante aplicação de um questionário do 
conhecimento sobre primeiros socorros e Suporte Básico de 
Vida. Os resultados demonstram que as questões com maior 
índice de acerto foram as sobre como checar a respiração da 
vítima, conduta com ferimento por objeto encravado e conduta 
em caso de convulsão (100% cada). Enquanto as de menor 
índice foram sobre a frequência e profundidade das 
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compressões (7,4%) e questões básicas de atendimento em 
pediatria. Conclui-se que há um conhecimento satisfatório 
sobre condutas de primeiros socorros e pouco sobre manobras 
e reconhecimento de suporte básico de vida, com ênfase nas 
questões de pediatria.  
Palavras-chave: Primeiros Socorros. Conhecimento. Alunos 
de Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O atendimento inicial oferecido ao indivíduo que seja 

vítima de inúmeras categorias de emergência, como traumas, 

episódios convulsivos, síncope, dentre outros, que ocorre 

dentro de um ambiente extra-hospitalar, pode ser nomeado 

primeiros socorros. Tendo como principal objetivo a 

preservação da vida da vítima, prevenção de possíveis 

sequelas e agravamento da situação já iminente (DURANS; 

VIANA, 2016). 

A partir do que foi explicitado, se presume que há uma 

grande importancia no que tange ao conhecimento durante 

primeira ação de assistência de uma vítima inserida neste tipo 

de contexto, ademais, sobre a ocorrência das diversas 

atualizações que acontecem periodicamente com relação a 

técnicas de prestabilidade dos primeiros socorros. Podendo 

gerar dúvidas e hesitação durante o atendimento, 

consequêntemente podendo piorar o quadro da vítima e 

possibilitar a existencia de sequelas (ALVES; ALMEIDA, 2017). 

Inserido na temática, se encontra um agrupamento de 

intervenções que tem como objetivo a assistência do paciente 

vítima de Parada Cardiorrespiratória (PCR), o Suporte Básico 

de Vida (SBV), que contém etapas de ações que priorizam o 

cuidado com o paciente, e quando aplicadas de forma correta, 
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podem aumentar de maneira significativa suas chances de 

sobrevivência. Nos estágios de atendimento estão incluídos o 

rápido reconhecimento do quadro de PCR, o acionamento do 

serviço de emergência, compressões efetivas e rápida 

desfibrilação (AHA, 2015b).  

Esse protocolo de intervenções é renovado e divulgado 

com frequência pela American Heart Association (AHA), tendo 

um referencial teórico exigente e de nível internacional 

(CAVEIÃO et al., 2017).  

O protocolo foi recentemente atualizado, sendo inserido 

nos estágios de atendimento o elo “recuperação”, com a 

justificativa que o processo de assistência não se encerra a 

partir do retorno do paciente e sua internação, a diretriz destaca 

que deve haver além dos demais cuidados, o amparo do 

paciente durante seu processo de reabilitação, com ênfase na 

questão psicossocial, para que seja promovido um bem estar 

não só físico, como mental e emocional, dessa maneira, 

favorecendo com que o enfermo volte as suas atividades 

sociais, profissionais de rotineiras sem maiores problemas 

(AHA, 2020). 

Ser apto e obter o conhecimento necessário para prestar 

o primeiro socorro ao paciente emergencial ou vítima de 

acidente, demonstra ser um aspecto de extrema relevância. É 

uma condição determinante que pode ser utilizada pelo 

socorrista. Entretanto, ainda mostra ser uma educação pouco 

difundida para boa parte da população, com exceção de 

pequenos grupos, como os profissionais da saúde 

(CAVALCANTE, 2015), incluindo os da enfermagem. Logo, é 

imprescindível que possuam competência no momento de 

oferecer assistência em qualquer ambiente que não somente o 

hospitalar. 
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Para que as medidas de SBV sejam efetivas a um quadro 

de PCR, é fundamental que os estudantes e futuros 

profissionais de Enfermagem tenham conhecimento para 

desempenhar seus papéis a partir das diretrizes preconizadas 

pela AHA, deste modo podendo identificar e efetuar a cadeia de 

sobrevivência do SBV adequadamente (CAVEIÃO et al., 2017). 

É observado que apesar da temática ser bem difundida 

nas instituições de ensino superior, ainda há deficiência no 

discernimento e continuidade por parte dos alunos de 

graduação (SILVA et al., 2017). Ademais, as instituições bem 

como seus formadores constantemente tem apresentado uma 

tendência a dar pouca importância e ênfase nas disciplinas de 

primeiros socorros (KHATATBEH, 2016). 

Os enfermeiros são aqueles que efetuam o primeiro 

contato com a vítima na maior parte dos casos, 

consequentemente são os que prestam o primeiro auxílio e 

identificam os quadros de pacientes críticos e em PCR, 

necessitando que tenham firmeza e eficiência em suas 

condutas (SILVA et al., 2015). 

 A partir do que foi explicitado, surgiu o seguinte 

questionamento: Qual o conhecimento dos acadêmicos de 

Enfermagem da UFRN sobre primeiros socorros? Tal 

indagação emergiu a partir da experiência acadêmica e 

profissional, na qual não houve uma abordagem adequada e 

específica para este tema, bem como a estrutura curricular do 

curso não incluía a disciplina de primeiros socorros como 

obrigatoriedade, e sim como opcional. 

A exploração desse tópico em questão tem grande 

potencial de alertar as instituições de ensino, para que possam 

dar maior ênfase e treinamento para seus alunos, contribuindo 

significativamente no seu processo de formação e os 
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preparando para atuar frente a um contexto em que seja 

necessário o conhecimento sobre primeiros socorros. Diante do 

que foi apresentado, esse estudo tem como objetivo verificar o 

conhecimento de acadêmicos de Enfermagem sobre primeiros 

socorros.  

 
MATERIAIS E MÉTODO 

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

abordagem quantitativa. Sendo o local de realização o 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), localizado no campus central do 

município de Natal, a qual é uma instituição de ensino vinculada 

a Administração Pública Federal.  

O curso conta com mais de 300 alunos no curso de 

Enfermagem, que é efetuado nos turnos matutino e vespertino 

na modalidades de formação Bacharelado em Enfermagem. 

São ofertadas 110 vagas anualmente e a forma de ingresso se 

dá pela realização do Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM), que divide as vagas em duas entradas (uma por 

semestre letivo), segundo o projeto pedagógico do curso de 

2018. O estudo foi efetuado no período de maio a outubro de 

2019. 

A população de escolha foi constituída por acadêmicos 

do curso de graduação em Enfermagem, segundo os critérios 

de inclusão: ser acadêmico do curso de Enfermagem da UFRN, 

estar regularmente matriculado em disciplinas do 6° ao 9° 

semestre do curso, deste modo incluindo apenas os estudantes 

que tenham cursado disciplinas que abordam o tema de alta 

complexidade, estar com matrícula ativa no curso e presente 

em sala de aula no momento da coleta de dados.  
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A amostra foi composta com base no referencial de 

alunos matriculados no curso de Enfermagem no segundo 

semestre de 2019, do total de 170, sendo no 6° período 33 

acadêmicos, 39 no 7°, 31 no 8° e, por fim, 34 no 9°, tais dados 

foram fornecidos pela coordenação do curso. Deste 

quantitativo, 108 participaram da verificação dos 

conhecimentos, totalizando 63,5% da população. Foram 

excluídos da amostra os estudantes que estiveram afastados 

das atividades acadêmicas ou em exercício domiciliar.  

O processo de coleta de dados iniciou-se a partir da 

aplicação de questionário de conhecimento, o qual foi 

previamente pesquisado na literatura, sendo desenvolvido por 

intermédio de um projeto de “Prevenção de Acidentes e 

Primeiros Socorros nas Escolas da Rede Municipal de Ensino” 

(Prefeitura Municipal de São Paulo, 2007) e adaptado do 

instrumento contido na tese de Costa (2017).  

O instrumento possui 21 questões fechadas, que avaliam 

o conhecimento dos acadêmicos acerca das práticas de 

primeiros socorros em situações de acidentes, emergências 

clínicas, engasgos, traumas músculo-esqueléticos, 

hemorragias, intoxicações, fraturas e suporte básico de vida. 

Além disso, foi acrescido ao instrumento um questionário 

sobre o perfil dos alunos, contendo: idade, sexo, período na 

graduação, se já realizou ou não curso relacionado à temática 

ou disciplina optativa de primeiros socorros oferecida pela 

instituição.  

Para avaliação do nível de conhecimento, considerou-se 

como satisfatório ter acertado no mínimo 60% das questões, 

sendo 100% de acerto as 21 questões, para tal, usou-se como 

base as avaliações realizadas em universidades brasileiras, 
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que adotam níveis de aprovação entre 50 e 70% de 

aproveitamento. 

A aplicação do instrumento foi realizada em sala de aula 

do Departamento de Enfermagem da UFRN, conforme os 

horários de cada período da graduação, mediante contato 

prévio com os coordenadores das disciplinas, sendo solicitada 

autorização institucional para coleta de dados. 

Para a organização dos dados coletados, foi produzido 

um banco de dados eletrônico através do programa Microsoft 

Excel. Na etapa de análise, os dados foram exportados para o 

software SPSS® versão 20.0 do Windows, para ser efetuada 

avaliação descritiva com frequências absolutas e relativas, 

máximo, mínimo, média e desvio padrão (DP) dos escores das 

variáveis.  

O presente estudo foi submetido para apreciação do 

comitê de ética da UFRN e aprovado pelo mesmo, sob CAAE: 

08057819.2.0000.5537. A participação dos acadêmicos foi 

voluntária mediante autorização via assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo obteve uma amostra de 108 acadêmicos de 

Enfermagem. A tabela 1 descreve com maior detalhe o perfil 

acadêmico e profissional dos participantes da pesquisa, tendo 

como caracterização em sua maioria participantes do sexo 

feminino (77,8%), com idade máxima de 50 anos, mínima de 19 

e média de 24,05 anos (desvio padrão ±4,55).  

Quanto à experiência acadêmica com primeiros socorros 

(tabela 1), 88,0% nunca realizou cursos relacionados com a 

temática e 46,3% informaram terem cursado a disciplina 
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optativa de primeiros socorros oferecida pelo Departamento de 

Enfermagem. Considerando a atuação profissional, 70,4% dos 

participantes referiram não terem tido experiência anterior na 

esfera da saúde e 17,6% já possuíam formação prévia na área, 

correspondendo a 16 alunos técnicos de enfermagem, 1 

bacharel em saúde coletiva, 1 naturoterapeuta e 1 com 

graduação em estética e cosmética. 

 

Tabela 1. Caracterização do perfil acadêmico e profissional dos 
participantes da pesquisa. Natal/RN, Brasil 2019 

VARIÁVEIS n % 

Sexo 
Feminino 84 77,8 
Masculino 24 22,2 
Período no curso 
Sexto período 31 28,7 
Sétimo período 26 24,1 
Oitavo período 29 26,9 
Nono período 22 20,4 
Curso de primeiros socorros 
Sim 13 12,0 
Não 95 88,0 
Disciplina de primeiro socorros 
Sim 50 46,3 
Não 56 51,9 
Não respondeu 2 1,9 
Experiência anterior na saúde 
Sim 29 26,9 
Não 76 70,4 
Não respondeu 3 2,8 
Formação na saúde 
Sim 19 17,6 
Não 89 82,4 

TOTAL 108 100,0 
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Fonte: Próprio autor, 2019. 

 
Ao avaliar o nível do conhecimento dos participantes, 

considerando como satisfatório ter acertado no mínimo 60% 

das questões, se constatou que a média de acerto foi de 70,0%, 

mínimo de 47,6% e máximo de 95,2% (desvio padrão ±9,3%). 

Verificou-se que as questões (tabela 2) com maior índice 

de acerto foram sobre como checar a respiração da vítima, 

conduta com ferimento por objeto encravado e conduta em caso 

de convulsão, com o total de 100,0% obtido por cada período e 

de forma geral, por questão.   

Enquanto as de menor índice foram sobre a frequência e 

profundidade das compressões (7,4%), como checar a 

consciência do bebê (9,3%), conduta em PCR pediátrica não 

presenciada (25,9%) e reconhecimento e conduta da PCR com 

paciente pediátrico (26,9%), conforme apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2. Porcentagem de acertos das questões sobre 
primeiros socorros por período do curso de graduação em 
Enfermagem. Natal/RN, Brasil 2019 

QUESTÕES 

PERÍODO 
Total 
(%) 

6° 
(%) 

7° 
(%) 

8° 
(%) 

9° 
(%) 

Como checar 
respiração da vítima 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Conduta-ferimento 
com objeto encravado 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Conduta na convulsão 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Quando realizar 
imobilização manual 
(cabeça e pescoço) 

100,0 100,0 100,0 95,5 99,1 

Conduta - engasgo 
com sinais de asfixia 

100,0 96,2 100,0 95,5 98,1 
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Sinais clínicos para 
reconhecer PCR 

96,8 96,2 96,6 90,9 95,4 

Sinais de lesões 
musculoesqueléticas 

96,8 92,3 93,1 95,5 94,4 

Primeira 
preocupação-
atendimento à vítima 

93,5 92,3 100,0 86,4 93,5 

Conduta PCR 
presenciada 

93,5 96,2 93,1 90,9 93,5 

Primeiros socorros na 
ingestão de produtos 

87,1 84,6 86,2 90,9 87,0 

Finalidade avaliação 
inicial-vítima 

71,0 80,8 86,2 81,8 79,6 

Conduta-sangramento 
abundante 

71,0 73,1 86,2 68,2 75,0 

Conduta-obstrução 
leve de vias aéreas 

77,4 65,4 69,0 68,2 70,4 

Conduta PCR com 
DEA na cena 

87,1 73,1 55,2 50,0 67,6 

Indicativos de lesão 
raquimedular 

77,4 53,8 44,8 63,6 60,2 

Ventilações por 
minuto em vítima 
entubada 

 61,3  26,9  37,9  59,1 46,3 

Uso do DEA em 
pacientes pediátricos 

67,7 26,9 44,8 13,6 40,7 

PCR pediátrica-
reconhecimento e 
conduta 

29,0 26,9 27,6 22,7 26,9 

Conduta-PCR 
pediátrica não 
testemunhada 

32,3 23,1 24,1 22,7 25,9 

Como checar 
consciência do bebê 

0,0 7,7 27,6 0,0 9,3 
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Frequência e 
profundidade das 
compressões 

6,5 7,7 10,3 4,5 7,4 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 
Foi relatado pelos participantes que as questões em que 

houve maior dificuldade de resolução foram as de urgência 

pediátrica (44,4%), seguido das sobre cadeia de SBV (19,4%). 

E 20,4% informaram que não tiveram nenhuma dificuldade 

enquanto respondia o questionário, como detalhado na tabela 

3. 

 

Tabela 3. Dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos ao 
realizar o questionário. Natal/RN, Brasil, 2019. 

QUESTÕES COM DIFICULDADES n % 

Questões de urgência pediátrica 48 44,4 

Sem dificuldade 22 20,4 

Cadeia de SBV 21 19,4 

Sem resposta 18 16,7 

Procedimentos de primeiros socorros 8 7,4 

Interpretação da questão 6 5,6 

Na temática como um todo 4 3,7 

Uso do torniquete 1 0,9 
Fonte: Próprio autor, 2019. 
 

As questões com maior índice de acerto, são todas sobre 

condutas em primeiros socorros (checar respiração, convulsão 

e conduta com objeto encravado), mostrando ser uma 

informação de grande relevância. Ter um bom embasamento 

sobre esses assuntos é essencial para atender as 

necessidades apresentadas por uma vítima (CAVALCANTE, 

2015), favorecendo que o profissional não desencadeie uma 
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piora do quadro ou o desenvolvimento de danos adicionais 

(RIBEIRO et al., 2016). 

 Ter o embasamento científico no momento de avaliar 

adequadamente a respiração do paciente auxilia na 

identificação de fatores que estejam interferindo na passagem 

de ar, como coágulos, restos de comida, corpos estranhos e 

casos de vômito, que precisam ser retirados imediatamente, 

com o intuito de manter a via aérea permeável (SAMU 192, 

2016). 

 

As diretrizes da American Heart Association destacam 

que os profissionais de saúde devem avaliar a respiração e o 

pulso simultaneamente em tempo inferior a 10 segundos, 

buscando a minimização de atrasos no início das compressões 

e buscando a otimização e eficiência na avaliação e na resposta 

simultâneas, em vez de uma passo a passo (AHA, 2015a).  

Da mesma maneira, é essencial saber como proceder 

em caso de ferimentos por objetos encravados, em que os 

mesmos devem ser cuidadosamente fixados para que seja 

evitada a movimentação durante o transporte da vítima, 

prevenindo que possam haver lacerações internas e externas 

no corpo do paciente, não podendo o ferimento ser tocado ou 

pressionado, a não ser em casos de possível sangramento ou 

hemorragia, para que seja contida, se fazendo pressão no local 

(SAMU 192. 2016).  

O protocolo de Suporte Básico de Vida do SAMU (2016), 

também destaca que nessas situações, é importante estar 

atento para casos em que houver evisceração de orgãos, dado 

que não deve haver de forma alguma a tentativa de inseri-los 

de volta para cavidade, a conduta correta é proteger bem as 
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visceras com compressas umedecidas de soro fisiológico e 

mantê-las no estado em que foram encontradas. 

O que a literatura mostra como mais significativo nesse 

tipo de ocorrência, é que haja bastante atenção na avaliação de 

cena, para que seja preservada própria segurança do 

profissional e de sua equipe, visto que muitos desses 

ferimentos podem ser decorrentes de situações de violência ou 

agressões. (SAMU 192, 2016).  

Nos casos de crise convulsiva, deve se suspeitar a partir 

dos sinais de perda da consciência, contrações musculares 

involuntárias e de extrema intensidade, dentes serrados, 

também podendo ocorrer sialorréia e diminuição da perfusão 

sanguinéa periférica (SAMU 192, 2016). 

A partir da rápida identificação do quadro, deve-se 

proceder imediatamente protegendo a cabeça do paciente e as 

demais partes do corpo que possam ir contra objetos ao redor, 

que oferecem perigo pelo seu potencial de gerar lesões, 

enfocando sempre em realizar as avaliações primária e 

secundária no decorrer do processo de assistência, como: 

manter permeabilidade das vias aéreas, avaliação contínua do 

nível de consciência e de sinais vitais, bem como coletar 

informações sobre o ocorrido, caso seja possível (SAMU 192, 

2016).  

Quanto as questões com menor porcentagem de acerto 

(Suporte Básico de Vida pediátrico e adulto), tal problemática é 

levantada no estudo elaborado em 2017 por Caveião et al. 

(2017) que retrata o conhecimento de acadêmicos de 

enfermagem acerca das diretrizes de Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP) e SBV em adultos. Nesse trabalho, 

foram avaliados 177 alunos tanto dos períodos iniciais quanto 

dos finais, e foi visto que 152 alunos não sabiam a ordem 
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adequada para realização do atendimento em SBV, 140 

marcaram incorretamente a respeito da frequência e 

profundidade das compressões cardíacas e menos da metade 

da amostra acertou sobre o elo da cadeia de sobrevivência. 

É sábido que as ações corretas nesse contexto, são que 

a frequência das compressões devem ser 100 até 120 

compressões por minuto, fazendo compressões de pelo menos 

5cm, tendo que se atentar sempre ao retorno total do tórax e 

que a cadeia de sobrevivência consiste em acionamento do 

serviço de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, 

ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação 

(AHA, 2020). 

Além deste, uma revisão integrativa produzida por Silva 

et al. (2016), revela que há uma deficiência dos enfermeiros 

acerca das etapas a serem seguidas numa PCR pediátrica, e 

que possuem conhecimento dessa fragilidade enquanto 

profissionais durante um atendimento. Esses dados indicam 

uma condição preocupante, tendo em vista que é fundamental 

que o enfermeiro atenda uma vítima sem causar qualquer 

nocividade, de forma diligente e de maneira que possa manter 

a oxigenação adequada dos órgãos durante o quadro instalado 

(CAVEIÃO et al., 2017).  

A literatura revela ainda, que os enfermeiros enfrentam 

diversas dificuldades durante a execução das etapas da PCR 

em crianças, se fazendo imprescindível um aprimoramento 

acerca desse assunto (SILVA et al., 2016). 

Após a identificação do quadro de PCR, deve ser feito 

imediatamente na criança, ciclos de 30 compressões para duas 

ventilações (em caso de um socorrista). Com a chegada de um 

segundo socorrista, os ciclos mudam para 15 compressões e 2 

ventilações, com profundidade de compressão de um terço do 
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diâmetro torácico anteroposterior, também atentando para o 

retorno total do tórax, assim como nas manobras no adulto. E 

em casos de bradicardia (frequência cardíaca <60/min) também 

devem ser efetuadas as etapas de RCP (AHA, 2020). 

Esses resultados podem inferir prejuízo para a prática 

assistencial, e consequentemente para a sobrevida do 

paciente. A AHA estuda e dispõe de diretrizes para que essas 

ações possam ser feitas de maneira segura e bem-sucedida. 

Ou seja, o desconhecimento sobre frequência e profundidade 

das compressões, além do reconhecimento de uma PCR (tanto 

em adultos como em crianças) são fatores determinantes e 

extremamente enfatizados nos protocolos da AHA para uma 

RCP de qualidade e diminuição de possíveis sequelas (AHA, 

2015b). 

 Destaca-se também a importância da constancia no 

estudo das diretrizes mencionadas, que são atualizadas de 

tempos em tempos em prol de melhorar cada vez mais o 

atendimento ao paciente que se encontra em condição de PCR.  

Outro ponto bastante crítico, foi o desconhecimento de 

como checar a consciência do bebê, a grande maioria dos 

alunos marcaram alternativas incorretas, mostrando dificuldade 

frente a um procedimento básico de atendimento em pediatria. 

Segundo o Protocolo de Suporte Avançado de Vida (SAV) do 

SAMU (2016), a conduta adequada para checagem da 

consciência é por estímulo plantar, enquanto na criança é ao 

tocar nos ombros e chamá-la em voz alta. Esse fato vai de 

encontro com o que foi relatado pelos alunos em uma das 

questões abertas do questionário. 

De maneira geral, os acadêmicos que obtiveram o maior 

número de acertos das questões, foram os alunos do 6° 

período, o que corrobora com o estudo de Caveião et al. (2017), 
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que analisou que incidência de acertos se concentrava mais 

nos alunos matriculados nos períodos iniciais da graduação. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que esse conhecimento foi 

obtido recentemente.  

A matriz curricular apresentada pelo projeto pedagógico 

do curso de Enfermagem de 2018, mostra que o conteúdo de 

alta complexidade é ministrado pela primeira vez no 6° período 

da graduação, facilitando os acertos no instrumento do 

conhecimento. 

Em contrapartida, segundo o Projeto Pedagógico do 

Curso de Enfermagem da UFRN (2018) o conteúdo de alta 

complexidade em pediatria não é ministrado nesse momento do 

curso, e sim no período seguinte, o 7°. Ainda assim, os alunos 

do 6° período tiveram a maior porcentagem de acertos na 

maioria das questões que elucidavam o tema, enquanto os 

demais não se saíram tão bem quanto o esperado, mesmo já 

tendo o conhecimento prévio sobre o assunto. 

É possível que um dos fatores que tenham dificultado a 

realização do questionário por parte de todos os períodos, seja 

o fato da disciplina de primeiros socorros não ser obrigatória, 

ademais, possui poucas vagas, fazendo com que muitos alunos 

não tenham a oportunidade de trabalhar melhor e de forma mais 

específica sobre esse conhecimento, como é demonstrado nos 

resultados, em que menos da metade dos alunos que 

participaram do estudo fizeram o curso ofertado pela 

instituição.  

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo constatou que houve um 

conhecimento satisfatório por parte dos acadêmicos de 
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Enfermagem sobre primeiros socorros, entretanto ainda há 

deficiência no que diz respeito ao conhecimento sobre a cadeia 

de sobrevivência do SBV, com ênfase nos assuntos de 

pediatria, inclusive nos últimos períodos de formação.  

Os resultados demonstram que as questões com maior 

índice de acerto foram as sobre como checar a respiração da 

vítima, conduta com ferimento por objeto encravado e conduta 

em caso de convulsão (100% cada). Enquanto as de menor 

índice foram sobre a frequência e profundidade das 

compressões (7,4%) e questões básicas de atendimento em 

pediatria. 

Recomenda-se que os estudantes de enfermagem 

ampliem seus conhecimentos quanto a esse tema e aprimorem 

os estudos dos conteúdos que são contemplados durante a 

graduação. Sugere-se também que a instituição possa pensar 

na possibilidade de inserir a disciplina de primeiros socorros 

como obrigatória dentro da matriz curricular do curso, dessa 

maneira, todos terão oportunidade de ver esse conteúdo mais 

a fundo, contribuindo pra sua atuação futura como profissional. 

Tendo em vista que é necessário um enfoque maior dos 

conteúdos sobre saúde pediátrica, para que possa cobrir as 

dificuldades e inseguranças evidenciadas pelos alunos durante 

o estudo. 

Considerou-se como limitação dessa pesquisa, o uso 

apenas de questões objetivas para avaliação do conhecimento, 

assim como não ter avaliado as habilidades práticas dos alunos, 

apenas o conhecimento teórico. 

Acredita-se que seja um tema de grande importância 

para a área, portanto se sugere que haja novos estudos, além 

de criação de manuais e protocolos atualizados regularmente, 

que reforcem sua necessidade de aprimorar o conhecimento 
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dos estudantes de enfermagem sobre primeiros socorros 

durante sua formação. 
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